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”Et menneske kommer til verden, det vandrer rundt i en ham av støv, det 

lever og spreller og strir en tid, det trekkes med sykdom og urett og savn. Så 

dør det og går i glemme og blander sitt støv stille med jordens. Markus står 

det kanskje på brettet, hvad for en Markus var det?” Gabriel Scott, Kilden, 

Oslo 1946, side 1. 

 

Aristoteles sier det var undring som først drev menneskene til å filosofere — 

undring, forundring, ærefrykt, redselen over å være stillet innfor intethetens 

avgrunn. 

 

”Dersom der ingen evig Bevidsthed var i et Menneske, dersom der til Grund 

for Alt kun laae en vildt gjærende Magt, der virdende sig i dunkle 

Lidenskaber frembragte Alt, hvad der var stort og hvad der var ubetydeligt, 

dersom en bundløs Tomhed, aldrig mættet, skjulte sig under Alt, hvad var da 

Livet Andet enn Fortvivlelse?” S. Kierkegaard, Frygt og Bæven, Samlede 

Værker, Bind 5, 3. utg., 2. oplag, 1962, side 17. 

 

Gud er opplagt et eksistensielt tema. Mange tror på Gud, og blant dem er det 

igjen mange for hvem denne troen både inngår som et vesentlig element i 

deres selvforståelse, og gir en ramme omkring deres virkelighetsforståelse. 

Andre tror ikke på Gud, og både deres selvforståelse og livsforståelse preges 

av dette. Noen søker Gud, i pinefull erkjennelse av et fravær og en mangel i 
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sitt liv. I ethvert tilfelle er temaet Gud eksistensielt engasjerende, positivt som 

negativt. 

 På hvilken måte er Gud et metafysisk tema? Hvis noe tema tradisjonelt 

har vært metafysisk, må det være temaet Gud. Metafysikk er, ifølge 

Aristoteles, viten om årsakene til det værende som værende. Riktignok kan 

tenkningen om det værende kretse om de årsakene som konstituerer 

substans. Men Aristoteles kaller den første filosofi for teologi, og dermed 

signaliserer han at Gud er et tema for metafysikken. 

Hvordan kommer så Gud inn i Aristoteles metafysikk? Hvis temaet er 

det værende som værende, vil det være rimelig på et visst punkt å spørre seg 

om ikke det hele har en årsak. Hva er den bakenforliggende årsaken til at noe 

er til overhodet? For Aristoteles blir ikke dette et spørsmål etter en årsak til 

totalitetens tilblivelse, for totaliteten har ingen absolutt tilblivelse. Verdensaltet 

har aldri noen gang blitt til. I Aristoteles’ virkelighetsforståelse blir det et 

spørsmål om den universelle årsaken som opprettholder hele kosmos og holder 

det sammen til en enhet. 

På sett og vis blir læren om Gud en konsekvens av en naturfilosofisk 

og metafysisk lære om bevegelsen i verdensaltet. Kosmos er et evig velordnet 

system av bevegelige legemer, og for at kosmos skal kunne være noe slikt, 

fordres det et prinsipp som holder det hele oppe. Dette opprettholdende 

prinsippet må hvile i seg selv, og kan ikke stå i behov av noen begrunnelse ut 

fra høyere prinsipper. 

Aristoteles søker med sin lære om Gud å eliminere muligheten for en 

uendelig regress: Årsak til jordisk bevegelse er himmellegemenes bevegelse, 

årsak til himmellegemenes bevegelse er fiksstjernesfærens bevegelse, årsak til 

fiksstjernesfærens bevegelse er… Vi kan ikke gå tilbake i det uendelige (vi 

skal komme tilbake til dette), men må stoppe et sted. Vi må derfor anta at det 

finnes en første ubevegelig beveger, som ikke avhenger av noe annet for å være 

til. 

 For Aristoteles er Guds eksistens en metafysisk nødvendighet, rett og 

slett for å få den naturfilosofiske betraktningen til å gå opp. Man kunne anta 
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at et gudsbegrep frembrakt på denne måten hadde liten eller ingen appell til 

dypere menneskelige behov for hjemhørighet i verden, og at Aristoteles 

derfor ikke nærte noen som helst slags ”religiøse” følelser for denne guden. 

Det er jo ikke rom for noen personlig udødelighet hos Aristoteles, bare den 

rene aktive tankekraften ser ut til å overleve individet. Sjelen har dermed ikke 

noe hinsidig mål i den guddommelige sfæren. På den annen side gir 

Aristoteles mange steder uttrykk for en beundring for naturens storslåtte 

orden som kan minne om en religiøs erfaring. Gud er dessuten et intellekt, en 

tanke som tenker seg selv. På sett og vis er Gud dermed det ypperste 

eksemplet på det perfekte filosofiske livet, bios theoretikos, som ville gjøre et 

menneske lykkelig hvis man var i stand til å leve det. 

 Den aristoteliske guden er kosmos høyeste betingelse. Selv om 

guddommen lever sitt kontemplative liv i frihet fra de kosmiske bevegelsene 

og de jordiske begrensningene, er denne guden såpass sterkt knyttet til 

kosmos som årsak og prinsipp, at vi etterlates med et svært tvetydig begrep 

om guddommelig transcendens. Gud overgår kosmos, men begrepet om Gud 

er frembrakt gjennom en refleksjon over hva som er nødvendig for å 

frembringe en endelig, menneskelig erkjennelse av kosmos. Aristoteles’ 

kunnskapsbegrep, likesom hans metafysikk, er kjennetegnet av et postulat om 

at det finnes et endelig antall årsaker i den vertikale orden, et endelig antall 

årsakstyper (bare fire) og et endelig antall argumenter i en slutningskjede. 

Bare hvis det gis et endelig antall kan viten være mulig: Hvis en påstand må 

begrunnes i stadig nye argumenter og kjeden av slutninger går over i en 

uendelig regress, gis det ingen virkelig viten. Hvis begrunnelsen stadig må 

forskyves ett hakk videre, kan vi jo ikke riktig sies å vite noe. Hvis den 

kosmiske bevegelsen må begrunnes i stadig høyere bevegelsesprinsipper uten 

ende — denne er beveget av hin, denne igjen av noe høyere osv. — kan vi 

heller ikke ha noen viten. En uendelig regress er utelukket som et logisk, 

epistemisk og metafysisk onde. Man må driste seg til å spørre om dette 

nødvendigvis må være tilfelle. Kan man påvise med gode filosofiske grunner 

at visse typer uendelig regress må utelukkes? Det er jeg ikke så sikker på. 
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 Metafysikken har mange ”emner”. Man kan filosofere over begrepet 

om substans, om sjel og legeme, om kausalitet. Dypest sett bringer metafysisk 

og ontologisk tenkning oss til spørsmålene omkring væren og ikke-væren, 

tilblivelse og tilintetgjørelse, forgjengelighet og død. Hva er det mest 

forunderlige av alt? — Jeg ser ikke bort ifra at mennesker ville være uenige 

om hva som er det mest forunderlige. — For noen mennesker er imidlertid 

noe av det mest forunderlige at det overhodet finnes noe: Hvorfor finnes det 

overhodet noe, og ikke snarere intet? (Spørsmålet er formulert av Leibniz.) Mot 

dette spørsmålet kan man selvsagt innvende at det jo faktisk finnes noe, men 

hvorfor det finnes kan man ikke vite. Det eneste vi kan ha håp om å avdekke 

en flik av er hvordan noe finnes. Man bør dermed holde seg innefor fysikkens 

rammer, og iallfall stoppe den metafysiske spekulasjonen før den begir seg 

inn på områder hvor meningsfull tenkning ikke kan finne sted. Men siden 

mennesker er så forskjellige og forutsetninger er av så ymse slag, vil det være 

en god del mennesker for hvem spørsmålet om hvorfor er primært i forhold til 

spørsmålet om hvordan. Man vil spørre om hvorfor det finnes noe og ikke 

snarere intet fordi dette er et meningsfullt spørsmål. 

 Så, hvorfor finnes det overhodet noe, og ikke snarere intet? Stiller man 

det metafysiske spørsmålet slik, er det lett å se at vi beveger oss inn i temaet 

om Gud. Spørsmålet har en påfallende teologisk tendens, men det kan tolkes 

på to måter: (i) Det kan være et spørsmål etter Guds dypere motiv for å skape 

verden. Hvis dette skulle være tilfelle, må man søke svaret i den 

guddommelige åpenbaringen, metafysikken kan neppe besvare det. (ii) Men 

hvis man mener å spørre om det værende totalt sett har en årsak, vil det for 

mange være fristende å si at Gud er en slik årsak, og nå vil man med årsak 

forstå en bevirkende årsak. 

 Mens Aristoteles Gud fremkommer som et resultat av en refleksjon 

over bevegelsens natur, fremkommer begrepet om Gud som bevirkende årsak 

av et langt mer radikalt spørsmål. Vi skal om litt komme nærmere inn på 

spørsmålet om Gud som bevirkende årsak til den kosmiske helheten, men 

skal først reflektere litt over begrepet transcendens. 
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 Begrepet om guddommelig transcendens setter klare rammer for 

forståelsen av den kosmiske virkelighetens dypeste vesen. Hvor kommer et 

radikalt begrep om transcendens til orde? Det ser ut til at det først er i 

senantikkens tenkning at et slikt begrep kommer frem. Mange har hevdet at 

nyplatonismen og kristendommen, begge senantikke retninger, er 

vesensforskjellige på dette punktet. Mens nyplatonismen opererer med en 

kontinuitet i kosmos, som innebærer at alt henger sammen fra øverst til 

nederst, opererer kristendommen med et radikalt brudd mellom den uskapte, 

guddommelige virkeligheten og den skapte, forgjengelige virkeligheten. 

Nyplatonikernes grunnprinsipp, Det ene, sier man, veller over av skapende 

energi, slik at alle lavere nivåer emanerer eller strømmer ut fra dette Ene. — 

Jeg tror dette bildet er altfor enkelt. Det ene er opphavet til alt annet, men Det 

ene er i større grad transcendent enn mange har villet innse. Det ene står ikke 

i noen umiddelbar kontakt med de øvrige nivåene i værenshierarkiet. Det ene 

utøver sin transcendente aktivitet uten å la seg trekke inn i det øvriges sfære. 

Billedlig talt kan man illustrere det med et menneske som går tur. Turgåeren 

har ikke tanke for og retter ingen direkte energi mot å sette fotavtrykk, likevel 

vil fotavtrykkene bare finnes hvis turgåeren gjør hva han gjør. 

 Det er likevel i senantikkens kristne tenkning at et begrep om 

guddommelig transcendens kommer til syne i sin mest radikale form. Mest 

synlig blir dette i skriftene som går under pseudonymet Dionysios 

Areopagiten (slutten av 400-tallet) og hos Maximos Bekjenneren (580-662). 

 Sakens kjerne kommer klart til uttrykk mot slutten av innledningen til 

Maximos’ Mystagogia. Maximos’ oppfatning kan spissformuleres: Hvis det 

skapte er, da er Gud ikke. Hvis Gud er, da er det skapte ikke. Meningen med 

disse formuleringene finner vi utredet i Maximos’ Ambiguum 7. Gud og det 

skapte kan ikke ha væren eller eksistens under de samme betingelsene eller 

samtidig (gresk: a{ma). Det gis intet som er felles for det som er betinget av 

alle erkjennelseskategorier og det som ikke kjennetegnes av noen av dem. For 

å vende tilbake til tankegangen fra Mystagogia: Hvis vi sier at Gud er, og 

dermed indikerer at væren er en meningsfull bestemmelse, da kan ikke 
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begrepet væren ha noe som helst med skapte ting å gjøre. De har kort og godt 

ikke væren. Omvendt kan vi bruke predikatet væren om skapte ting, men da 

kan ikke væren si oss noe som helst meningsfullt om Gud. Uttrykt med 

ordene fra en annen bysantinsk tenker (Theodor Studites): Det er lagt fra at vi 

vet hva Gud er, vi vet ikke engang at Gud er, fordi Gud alene kjenner seg selv. 

 Hvis vi nå går ut fra spenningen mellom skapt og uskapt, så kan vi 

dermed si at alt skapt fremgår som værende fra Gud som bevirkende årsak. 

”Annetheten”, det som er noe annet enn Gud, kan erkjennes av oss gjennom 

en rekke kategorier, men Gud kan ikke kjennes gjennom noen av dem. Hvis 

det fortsatt skal være mulig å tale om Gud, blir det på nøyaktig avgrensede 

betingelser. Fra senantikk til middelalder ble det utviklet strategier og teorier 

om hvordan vi kan erkjenne og tale om Gud, men de har alle sammen en helt 

bestemt forutsetning. Bare for så vidt som Gud har åpenbart seg i natur og 

historie, er det mulig å tale om Gud. Gud i seg selv er én sak, den 

guddommelige økonomien er noe annet. Med termen den guddommelige 

økonomien siktet man til at Gud gjennom skapelsen og inkarnasjonen 

akkomoderte seg til det skapte slik at Guds spor kunne erkjennes og Gud 

kunne erfares. Man snakket om katafatisk (positiv) og apofatisk (negativ) 

teologi. En katafatisk strategi tar utgangspunkt i at Gud er verdens årsak, slik 

at vi kan tillegge ham de predikater som vi erkjenner som skapte tings 

perfeksjoner. Gud er derfor væren, godhet, skjønnhet osv. Men hvis vi retter 

blikket motsatt vei og spør etter Gud i seg selv, dvs. uavhengig av at han er 

bevirkede årsak for verden, må vi benekte de samme predikatene om Gud: 

Gud er ikke skjønnhet, ikke godhet, ikke væren slik vi forstår disse 

begrepene. Senantikk, gresk teologi kunne varte opp med apofatiske utsagn 

av følgende type (Johannes Damaskenos, Tre taler mot ikonoklastene 1,4): 

 

I believe in one God, the source of all things, without beginning, uncreated, immortal and 

unassailable, eternal. Everlasting, incomprehensible, bodiless, invisible, uncircumscribed, 

without form. I believe in one superessential Being, one Godhead greater than our conception 

of divinity, in three persons: Father, Son, and Holy Spirit, and I adore Him alone. 
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Det er en forskjell mellom gresk-bysantinsk og latinsk tenkning om Gud i 

denne forbindelse. Gresk tenkning tenderer til en større apofatisk radikalitet 

enn latinsk tenkning. For grekerne gis det et enda mer radikalt grep enn det vi 

finner i apofatisk teologi slik vi har beskrevet den ovenfor, idet man antar at 

Gud transcenderer både katafatiske og apofatiske strategier: I seg selv, som 

transcendent, er Gud seg selv, og dermed hinsides alt annet. Latinsk teologi, 

derimot, tenderer til å si at negasjonene indikerer at Gud besitter en eminent 

form for væren. Når man sier at Gud ikke er væren, slik jordiske ting har 

væren, mener man med dette at Gud er ”superværen”, væren i eminent 

forstand. Problemet, sett fra den bysantinske synsvinkel, er at Gud dermed 

lett kan forstås som det høyeste vesenet i en skala som strekker seg fra det 

minst til det mest perfekte. Men dermed blir ikke Gud noe absolutt annet enn 

det skapte, bare det relativt sett mest perfekte. Man kan rimeligvis tenke 

transcendens mer radikalt enn dette. 

 Det værende fremkommer som værende på grunn av Gud som 

bevirkende årsak. Det værende som et hele har sitt opphav i Gud og består 

bare på grunn av Guds samvirke. For en tidsalder hvor det var vanlig å anta 

at det finnes en Gud kommer dette frem som et stykke rimelig filosofi. Jeg tror 

ikke vi så lett kan forstå en slik tidsalders horisont. For oss gir det god mening 

å spørre: ”Tror du på Gud eller tror du ikke på Gud?” Vi ville ikke bli 

forundret om svaret var positivt eller negativt. Men å forstå en tidsalder hvori 

det å anta Guds realitet var en del av den allmenne, felles horisonten, en 

sannhet på linje med tyngdekraften, det faller rimeligvis moderne mennesker 

noe vanskelig. — Hva da med bevisene for Guds eksistens? Kan ikke de tyde 

på et behov for å fastslå dette som en bevist sannhet? Jeg tror ikke dette er det 

rette perspektivet å forstå f.eks. Thomas Aquinas’ gudsbevis i. Hans bevis er 

snarere uttrykk for en skolastisk idé. Skolastiske tenkere delte en rekke 

forutsetninger, slik som forestillingen om at kosmos er fornuftig innrettet og 

dermed kan forstås av fornuften, at Gud er virkelighetens universelle årsak 

og at hans eksistens er tilgjengelig som noe den menneskelige tanke kan gripe 

og bevise. Gudsbevisene er en del av et filosofisk prosjekt: Først kommer 
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gudsbevisene, dernest en filosofisk refleksjon over hva slags vesen Gud er, 

dernest en filosofisk fremstilling av kosmologien, videre av de himmelske 

intellektene (englene) og av en antropologi som omfattet sjel og legeme, 

sjelsevnene, udødelighet osv. 

 Kanskje nettopp av denne grunn gir Thomas gudsbevisene en knapp 

form, fordi de var uttrykk for en genre alle kjente. De hørte med til den type 

prosjekt det var å skrive en ”summa” (en type omfattende systematisk, 

filosofisk-teologisk avhandling). Det man måtte vokte seg for var imidlertid å 

begå logiske feil, fordi hvis det var noe skolastikerne behersket, var det logikk 

og dialektikk. 

 Vi skal se litt på bevisene og reflektere litt rundt dem: 

(1) Første bevis handler om at ting er i bevegelse. Det som beveges blir 

beveget av noe annet, men vi kan ikke anta at kjeden av bevegere 

strekker seg inn i uendeligheten. Det må derfor finnes en første 

beveger, nemlig Gud. 

(2) Andre bevis forteller at en ting forårsaker en annen, men kjeden av 

årsaker kan ikke være uendelig. Derfor må det være en første årsak, 

Gud. 

(3) Tredje bevis går på forholdet mellom mulighet eller kontingens og 

nødvendighet: Hvis alle ting er slik at de er kontingente, dvs. at de kan 

være til og gå til grunne, da vil det på et visst tidspunkt ikke finnes 

noe i det hele tatt. Men siden det faktisk finnes noe, kan ikke alle ting 

være kontingente. Det må derfor finnes et nødvendig værende, Gud. 

(4) Fjerde bevis går på grader av fullkommenhet. Siden det finnes noe 

som er mer eller mindre av noe (godt, skjønt, værende), må det være et 

høyeste, et vesen som er det mest perfekte, Gud. 

(5) Femte bevis (kalles ofte det teleologiske beviset) tar utgangspunkt i at 

selv ikke-bevisste vesener opptrer formålsrettet, men siden dette er 

tilfelle, må det finnes et vesen som er ansvarlig for verdensordenen, 

Gud. 
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Forfatteren av innledningen til Thomas-teksten (side 103-104), har noen 

utfordrende, kritiske spørsmål og merknader til hvert bevis: (a) Til det 

første beviset innvendes det at det ikke er klart at det er umulig å anta en 

serie av bevegere som strekker seg tilbake i det uendelige. Hvorfor kan 

ikke kjeden av bevegere være uendelig? Hvis den nå er uendelig, 

impliserer vi også at tiden er uendelig. — Hvordan skal vi forstå dette? 

Kan vi argumentere imot det? Vi kunne jo si at både årsakskjeden og tiden 

begynner med et avgjørende moment i universets historie, i ”The big 

bang”. Hvis det er tilfelle, er det jo åpent å spørre om ikke Gud kan være 

bevegeren bak ”The big bang”. Men da kan man jo innvende at bevegeren 

bak ”The big bang” kan jo også være beveget av noe bakenforliggende, 

slik at kjeden av bevegere strekker seg videre, og tiden gjør det også, i det 

faktisk uendelige. Vi skal straks vende tilbake til dette. (b) Den samme 

vanskeligheten finner vi i forbindelse med ideen om årsakskjeder. (c) Når 

det gjelder kontingent væren, kan vi spørre: Hvorfor skulle det ikke alltid 

være en tid da i det minste noen kontingente ting finnes, selv om hver av 

dem er i stand til ikke å være? (d) Når det gjelder grader av 

fullkommenhet, kan man innvende at det innenfor en skala fra mindre til 

mer godt kan finnes noe som relativt eller komparativt fremragende. Men 

hvorfor må det være en absolutt fullkommenhet? (e) Når det gjelder den 

hensiktsmessige, teleologiske orden i verden, kan man innvende at 

moderne evolusjonsteori vil ha en annen rimelig forklaring på at ting ser 

ut til å opptre hensiktsmessig: Det skyldes mekaniske prinsipper i naturen 

selv. Med andre ord: Endringer i arveanlegg kan i et miljø som er 

gjenstand for fysiske endringer, føre til at en gitt egenskap viser seg 

hensiktsmessig for en organismes overlevelse. Man behøver derfor ikke 

trekke inn begrepet finalitet (formålsrettethet) for å forklare tilsynelatende 

vel fungerende forhold. 

 Kan vi med dette konkludere at saken står dårlig for gudsbevisene, 

siden de enten er basert på prinsipper vi ikke behøver å godta, eller de 
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forhold som angivelig vitner om Gud kan forklares på en annen rimelig 

måte? — Vi er ikke helt ferdige med dette ennå. 

 I foredraget ”Why I Am Not a Theist” (kompendiet side 127) går 

Bertrand Russell inn på det han oppfatter som problematisk med flere 

gudsbevis, deriblant noen av de vi nå har stiftet bekjentskap med. De 

bevisene han kaller ”The First-Cause Argument” og ”The Natural-Law 

Argument” er rimelig nært beslektet med Thomas’ første to bevis, mens 

Russells ”Argument from Design” er beslektet med Thomas’ teleologiske 

resonnement. I forbindelse med første årsak- og naturlov-argumentet har 

Russell to innvendinger. For det første sier han at ’årsak’ er ikke lenger 

hva det var. Poenget er vel at den kritiske undersøkelsen av 

årsaksbegrepet har vist at vi ikke kan være sikre på at det finnes noen 

nødvendig forbindelse mellom årsak og virkning, slik at det blir vanskelig 

å basere et argument på en idé om en slik sammenheng. Bortsett fra det, 

mener Russell at tanken om en første årsak er problematisk i seg selv, for 

man kan jo spørre seg om ikke Gud også må ha en årsak. Jeg synes 

imidlertid det er vanskelig å akseptere at dette skulle være noe poeng. Jeg 

vil hevde at ideen om Gud som fullkommen kan utelukke et slikt 

spørsmål. Men problemet er at selve argumentet for den første årsak ikke 

etablerer Guds fullkommenhet, slik at det dermed må bringes inn en idé 

om Gud som må komme fra annet hold. Det ville fordre en 

tilleggsargumentasjon som trolig kunne etablere rimeligheten i at Gud er 

fullkommen, men kanskje ikke bevise det med de filosofiske ressursene 

som står til rådighet. 

 Russells andre innvending går ut på at hvis vi tenker at Gud er uten 

årsak, kan vi vel like gjerne tenke at verden er uten årsak. Han sier det 

ikke er noen grunn til å hevde at verden må ha en årsak. Verden kan 

nemlig ha eksistert alltid. Det er ingen grunn til å anta at verden har noen 

begynnelse. 

 Jeg innrømmer at jeg har vanskelig for å forstå at verden ikke skulle ha 

noen årsak. Hvis vi med ’verden’ mener det eksisterende kosmos, er det 
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en vanlig vitenskapelig oppfatning at verden har en ”historie”, og at 

forståelsen av denne historien innebærer at vi søker å forklare den kausalt 

— til tross for de filosofiske problemene med årsaksbegrepet. Hvis vi sier 

at verden alltid har vært til og ikke har noen begynnelse, er det ikke 

urimelig å anta at dette må bety at bevegelsen er evig, samt at det er en 

evig årsakskjede. Men sier vi at verden er uten begynnelse og at 

bevegelesrekkefølgen samt årsakskjeden er evig, da bør vi overveie noen 

argumenter som ble fremsatt av Johannes Filoponos (ca. 490-etter 567 eller 

574), en gresk, kristen tenker med bakgrunn i den nyplatonske akademiet i 

Alexandria. Vi skal kaste et blikk på hva han har å si. [Noen ord om 

teksten: Filoponos’ argumenter er bevart av og presentert i en bok av 

nyplatonikeren Simplikios, som er hjertens uenig med ham.] 

 Filoponos mener han kan bevise at bevegelsen umulig kan være 

ugenerert (uskapt, uten opphav). Sentralt i argumentet står følgende tese: 

”[…] it is impossible for an infinite number to exist in actuality (energeiai), 

or for anyone to traverse (diexelthein) the infinite in counting, and that it is 

also impossible that <anything> should be greater than the infinite, or that 

the infinite should be increased.” — Dette høres ikke så enkelt ut, men det 

kan bli ganske tydelig: Hvis verden er evig, har bevegelsen eksistert evig 

og dermed uendelig. Problemet blir: En uendelighet av bevegelige ting har 

virket på hverandre inntil kl. 11.15 den 16. februar 2011, og en uendelighet 

av år, dager, timer og minutter har forløpt inntil dette tidspunktet. Hvor 

mange bevegelige ting har virket på hverandre kl. 11.16 den 16, februar 

2011, og hvor mange minutter har forløpt på dette tidspunktet? Uendelig 

pluss X bevegelige ting? Uendelig pluss ett minutt? (Man kan være fristet 

til å spørre om hvor mange sekunder, minutter, timer dager, uker, 

måneder og år som har forløpt. Må ikke svaret på hvert av spørsmålene 

være ”uendelig”. Eller er det noe som ikke stemmer med tankegangen 

her?) Men det er absurd å legge noe til det uendelige. Rekken av bevegere 

og årsaker, samt av og minutter, timer, dager og år må derfor være 

endelig, og det hele må ha en begynnelse. 
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 Den rimelige konklusjonen etter disse tankene fra Filoponos er derfor 

at verden ikke har eksistert alltid, contra det Russell antar. Jeg innrømmer 

at Filoponos’ tankegang virker overbevisende, men jeg kan ikke utelukke 

at man kan reise innvendinger mot hans håndtering av begrepet om 

uendelighet. Men hvis nå han har rett, og verden har en begynnelse, kan 

vi i det minste spørre oss selv om hva slags begynnelse den rimeligvis kan 

ha. Skal vi si at det hele begynner med ”The big bang”, og at årsakene til 

”The big bang” kan føres tilbake til X, mens årsakene til X kan føres tilbake 

til Y osv. i det uendelige? Nei, dette er utelukket ved samme resonnement! 

Det er derfor ikke urimelig å si at verden har en årsak, ja, det er heller ikke 

urimelig å si at verden har en absolutt begynnelse. Det er heller ikke 

urimelig å si at verdens årsak er Gud. Men det vil fortsatt være en 

utfordring å hevde at man har bevist eksistensen av et fullkomment, 

guddommelig intellekt bak skapelsen av verden. 

 Jeg vil sitere Gabriel Scott en gang til (Kilden, side 54): 

 

Og se prestekraven og klokken, de er jo hver for sig slike undere at en må blues dypt der 

en står. Den første er kantet med hvite tunger, som faller ifra som den fineste krave og 

kunde være en engels pryd. Og den andre er støpt om en finger, som er dyppet i 

himmelblået, og siden er sirlig utklippet i kanten og hengt som pynt på et grønt strå. Og 

se nyperosen og mauren, se forglemmigeien og mjølken! Her er en opfinnsomhet i 

formen, et uklanderlig valg av farven, som alle tider kan lære utav. Den dyktigste mester 

på jorden kunde ikke uttenkt det skjønnere, om han fikk tusen læreår. Og så skulde all 

denne skjønnhet være et spill av tilfeldigheten? All denne formsans og farveglede som 

forråder sitt opphavs art, det skulde skyldes den blinde slump? Det som den dyktigste 

mester på jorden ikke var god for å uttenke skjønnere, det skulde likefrem gjort sig selv? 

Skoen som Markus har på, derimot, det døde, klumpete foderal, som gnager foten og gjør 

den sår, det er en mesters verk og frembringelse — og tilmed en mester, som holder sig 

god. Men nyperosen, konvallen og klokken, som er bygd av skydun og perler, av 

himmelhinnen og lyset selv og ånder av vellukt og skinner avliv — de står der forlatte og 

faderløse og er ikke annet enn tilfellets verk. 

 

Slikt som dette har selvsagt ingen argumentativ vekt. Likevel kan man 

spørre seg om hvilken menneskelig erkjennelsesevne som åpner opp 
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tilværelsens gåte mest adekvat. Jeg ser ingen grunn til å fornekte 

rasjonalitet og fornuft, de kan til og med betraktes som Guds gaver, en 

dimensjon ved gudbilledligheten i mennesket. Likevel må jeg undres: 

Hvilken type menneskelig tilnærming åpner opp virkelighetens dypere 

sider for oss? Man kan selvsagt si at dette er bare svada, for den såkalte 

virkeligheten har ingen ”dypere” sider, hvis man dermed sikter til et 

tilværelsens mysterium eller en guddommelig kilde for alt. Nå vel. Noen 

mennesker finner det rimelig å anta at verdens væren ikke skyldes noen 

guddommelig aktør. Man inntar et metafysisk standpunkt som er 

naturalistisk og materialistisk. For andre mennesker vil det være rimelig 

og fornuftig å anta et guddommelig opphav, ja, for noen vil det erfarbare 

kosmos bære bud om en guddommelig skjønnhet hvis nærvær nærmest 

gløder under materielle tings overflate. 

 

 


