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Vi har behandlet svake og sterke punkter i Thomas Aquinas’ gudsbevis. Vi har bl.a. 

konfrontert dem med relevante innvendinger fra Bertrand Russel, og vi har prøvd å finne 

støtte for et sentralt punkt hos Thomas hos den senantikke filosofen Johannes Filoponos, 

som argumenterte for at verden må ha en begynnelse ut fra begrepet om uendelighet. I 

dagens forelesning skal vi først fordype oss i en utforming av et berømt gudsbevis kjent 

som ”the argument from design”, slik dette er utformet hos William Paley (1743-1805). I 

neste runde skal vi gå inn på det vi kan kalle det ondes problem. Sammenhengen er den 

følgende: De som argumenterer for Guds eksistens ut fra design, ser ut til å forutsette at 

verden er konstruert som et velordnet hele av en god og intelligent skaper. Hvordan kan 

man da forklare at verden rommer så mye ufullkomment, vondt og ondt? 

 William Paley ble utdannet i Cambridge og er kjent for sitt forsvar for 

kristendommen og for naturlig religion. Med ’naturlig religion’ menes at religiøs 

kunnskap kan oppdages ved overveielse av naturen. Tekstutdraget vi har i kompendiet er 

hentet fra boken Natural Theology, or Evidences of the Existence and Attributes  of the 

Deity collected from the Appearances of Nature fra 1802. Hans berømte klokke-analogi 

er fra åpningen av boken, men er ikke hans eget originale påfunn. Paley baserte forøvrig 

sin argumentasjon på anatomi, idet han hevdet at sinnrike anatomiske innretninger vitner 

om en designer eller oppfinner bak naturen. Hovedinnvendingen, som vi skal vende 

tilbake til, er at evolusjonsteorien har punktert argumentet. 

 Paley konstruerer en omfattende analogi mellom en klokke og kosmos. Hvis jeg 

spaserte på en lyngmo og sparket borti en stein og ble spurt om hvordan steinen hadde 

kommet til å befinne seg der, kunne jeg ha svart at den like gjerne kunne ha ligget der 

bestandig. Men hvis jeg hadde funnet en klokke, ville dette svaret ikke vært plausibelt. 
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En klokke er en sinnrik mekanisme som bestemt må ha en designer, en oppfinner. Den 

må ha blitt laget av noen fordi den røper en håndverkers ferdighet. Fint tilpassede deler er 

satt sammen slik at denne mekanismen er i stand til å angi tid. 

 Når dette er sagt, presenterer Paley oss for en rekke mulige problematiseringer av 

antakelsen om en designer, problematiseringer som han søker å besvare. (i) Sett at jeg 

aldri hadde sett en klokke bli laget, ja, sett at jeg aldri hadde kjent til noen som var i stand 

til å lage en klokke. Hvordan kunne jeg da anta at den var laget? Vel, den vitner ikke 

desto mindre om design, og, hevder han, min beundring for designeren ville ikke blitt 

mindre om jeg ikke visste noe om den ukjente håndverkerens dyktighet. Ideen ser ut til å 

være at selv om jeg ikke hadde kjennskap til hvordan en levende organisme eller verden i 

sin helhet var blitt laget, ville likevel disse tingene vitne om et design og styrke min 

beundring for designeren. 

(ii) Sett at klokken ikke alltid var nøyaktig, ja, at den var svært lite nøyaktig. Paley svarer 

at det ikke er nødvendig for en maskin å være perfekt for å vise hva for et formål den var 

laget til eller i det minste for å vise at den i alle fall hadde ett eller annet formål. — Selv 

om en organisme eller verden ikke er perfekt, viser den likevel at den er et resultat av 

design, at den er laget for et formål. 

(iii) Sett at klokken hadde deler som man ikke kunne se hvordan bidro til den generelle 

virksomheten til klokken, ja, sett at den inneholdt deler som virker overflødige med 

hensyn til funksjonen. Paley hevder at dette ikke svekker argumentet om at de øvrige 

delene av mekanismen vitner om oppfinnsomhet. — En organisme eller kosmos kan 

tenkes å inneholde deler hvis funksjon ikke virker som de bidrar til helheten eller som er 

overflødige. Likevel kan vi hevde at de øvrige delene vitner om at de er designet 

hensiktsmessig. 

(iv) Klokken kunne ikke vært forklart ved å hevde at den er én mulig materiell 

kombinasjon blant andre, som om den var et resultat av blinde prosesser i materien. — 

Kan en eksplosjon i et boktrykkeri resultere i en velskrevet roman? 

(v) Klokken kan ikke forklares ved å henvise til et ordensprinsipp som laget den, idet et 

ordensprinsipp er utenkelig uanhengig av klokkemakerens intelligens. — Her kan det 

være på sin plass å ha in mente den teksten av Parfit vi skal komme til neste gang. 
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(vi) En klokke kan heller ikke forklares ved å henvise til ’the laws of metallic nature’, 

sier Paley. Han hevder at en lovmessighet forutsetter en kraft (”power”), en kraft 

forutsetter en aktør, og uten dette kan ikke en ren lovmessighet avstedkomme noe som 

helst. 

(vii) Til slutt, før neste runde av argumenter, ser det ut til at Paley vil presse sin leser til å 

godta konklusjonen: Det holder ikke at man påberoper seg uvitenhet: ”Jeg forstår meg 

ikke på klokker, så hvordan kan jeg overhodet ha noen kvalifisert mening om dette?!” 

Man vil uansett lett kunne se at klokken har en funksjon, at funksjonen en formålstjenlig, 

og at den dermed har en designer. — Slik og med det ulærde menneskets observasjon av 

organismer og av verden... 

 I neste omgang går Paley et skritt videre og sier at hvis vi antar at vi oppdager at 

klokken er innrettet slik at den kan produsere en ny klokke, da ville det bare øke vår 

beundring for designeren. Ja, den første klokken kunne heller ikke betraktes som den 

egentlige årsaken til den nye klokken, det kunne bare den endelige designeren bak den nå 

usedvanlig sinnrike mekanismen. Vi kunne til og med anta at klokke hadde produsert 

klokke et uendelig antall ganger, uten at det ville ha avskaffet behovet for en designer. 

Hvis en foreliggende mekanismen vitner om design, vil det ikke være mulig å avskaffe 

designeren enten man gjør kjeden av årsaker endelig eller uendelig. Design forutsetter en 

designer uansett hvor mange ledd en årsakskjede har. Paley lar seg altså ikke anfekte av 

mulige uendelige årsakskjeder. 

 La oss oppsummere, idet vi anvender resonnementet på verden: Paley mener 

tydeligvis at vi er i stand til å oppdage at organismer, ja, kosmos selv, har en iboende 

orden som legger for dagen en hensiktsmessighet hvor formål stadig oppfylles. Vi har 

imidlertid ikke bivånet organismenes eller kosmos’ skapelse. Vi kan finne at ikke alt 

fungerer like hensiktsmessig. Vi kan finne at ikke alle deler i disse tingene tjener det store 

formålet, men snarere virker overflødige. Likevel vil i det store og hele både organismer 

som vel som kosmos bevitne design, og design forutsetter en designer, slik at vi må anta 

at Gud eksisterer. 

 En første, opplagt innvending kunne jo være at grunnen til at naturen virker 

hensiktsmessig er vår kontingente oppfatning av en nåværende tilstand som egentlig er et 

resultat av en lang evolusjon som slett ikke er båret av formål, men av tilfeldige samspill 
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mellom faktorer som arv og miljø, egenskaper og omgivelse. Det er dypest sett ingen 

orden, men bare ’the survival of the fittest’, de best tilpassedes overlevelse i en 

omskiftelig og hard natur. En slik tankegang gjør et argument for Guds eksistens fra 

design vanskelig å gjennomføre, men utelukker selvsagt ikke at naturen kan ha en 

Designer. Jeg vil heller ikke utelukke at det kan lages et designargument på litt andre 

premisser enn de Paley bruker. Vi skal imidlertid ikke prøve på noe slikt her. Vi skal 

prøve oss med en annen type innvending mot at verden er et resultat av design, nemlig at 

den rommer dårlige ting. La oss foreta en forenklet inndeling av det som er dårlig i det 

onde og det vonde. Med det onde mener jeg slette menneskelige handlinger som rammer 

andre mennesker. Men det vonde mener jeg hendelser som rammer mennesker i den 

fysiske verden, primært ulykker og naturkatastrofer. 

 Det finnes filosofer som hevder at ondskap kan tilbakeføres til menneskets frie 

vilje og dets ansvar for sine egne handlinger. Med andre ord vil dermed fysiske og 

psykiske skader som mennesker påfører hverandre i den intrikate verden av handlende 

personers forskjelligartede interaksjon, vold, undertrykkelse, krig, etc., være en følge av 

menneskelig virksomhet. Gitt at mennesker har fri vilje, bærer de ansvaret for dette. Hva 

så med andre typer hendelser? Et snøskred krever menneskeliv. Kunne vi si at det var et 

fritt valg at man gikk på ski over den snøskavlen som gle ut? Kunne vi si at det var frie 

beslutninger som fikk mennesker til å bygge en landsby i snøskredets naturlige bane? Det 

kunne man nok si. Men det finnes jordskjelv, vulkanutbrudd, jordskred (dette siste 

riktignok noen ganger forårsaket av lite fremsynt menneskelig virksomhet). Hva med 

Tafjord-ulykken i 1934? Klokken 03.10, natt til 7. april, raste 3 millioner kubikkmeter 

fjell ut i fjorden og skapte flodbølger som veltet innover bygda Tafjord i andre enden av 

vannet med en høyde på 17 meter. 40 mennesker omkom. Skulle man si at det er frie valg 

som utsetter menneskene for slikt, slik at man ikke kan bruke dette som argument for 

eller imot eksistensen av en Gud eller for eller imot Guds godhet? Eller kan man 

innvende at det er grenser for hvor mye informasjon mennesker skal gardere seg med 

forut for valg av bl.a. boplass? Skulle ikke Gud ha skånet dem? Jeg behøver ikke vise til 

flere eksempler på fysiske og naturlige hendelser som kan være tankevekkende i denne 

forbindelse. Det er nok av eksempler. Vi skal snarere vende oss til et berømt forsøk på å 

forene slike hendelser med et overordnet syn på Gud som verdens designer. 
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 Gottfried Leibniz (1646-1716) regnes til den retningen vi kjenner som kontinental 

rasjonalisme. Verket Essais de théodicée sur bonté de Dieu, la liberté de l’homme et 

l’origine du mal ble publisert i 1710. Dette er et omfattende forsøk på å vise at det ondes 

eksistens er forenlig med Guds godhet og makt. Leibniz skjelner mellom den kontingente 

verden og guddommens nødvendige eksistens: Siden verden ikke har noe i seg selv som 

kan begrunne noen nødvendig eksistens, må man søke verdens grunn i et vesen som er 

nødvendig og evig. Denne tankegangen kan man sammenligne med Thomas Aquinas’ 

tredje gudsbevis. Gud må være et intelligent vesen. Dette begrunner han med at en 

uendelighet av verdener er i like stor grad mulig og kunne ha blitt til, slik at verdens årsak 

må ha et blikk for disse mulighetene for å feste seg ved én av dem. På dette punktet 

anvender Leibniz et skille som vi finner hos Thomas Aquinas også: Guds intellekt 

rommer en uendelighet av tanker. Disse tankene er ideer som Gud kan bruke som 

mønstre for et skaperverk. Thomas sier at en slik idé kan oppfattes på to måter, nemlig 

enten som en ratio, dvs. et kunnskapsprinsipp, dvs. noe Gud alene erkjenner, eller som 

exemplar, dvs. som et prinsipp Gud velger for å skape ting. Alle guddommelige ideer er 

kunnskapsprinsipper, men Gud velger noen av dem som skapelsesprinsipper. (Sml. 

Summa theologiae I, 15, 3.) Leibniz antar likeledes at Guds intellekt erkjenner utallige 

ideer som kunne kombineres til utallige verdener, men bare en bestemt kombinasjon av 

slike ideer blir valgt til mønster for den gitte skaperverket. Guds forstand kjenner alle 

muligheter, Guds vilje velger én av dem og Guds makt gjør viljen virksom. 

 Leibniz fastslår at verdens intelligente årsak er uendelig på alle måter, perfekt i 

makt, visdom og godhet. Verdens eksistens er derfor ikke et resultat av tilfeldighet. 

Verden rommer de substanser som Gud har villet skulle være der, og kombinasjonen av 

elementene som inngår i verdenssystemet er villet av guddommelig godhet. 

 Siden Guds makt, visdom og godhet opptrer som grunn og motivasjon for det 

skapte, må vi anta at det som er skapt er det beste som kunne skapes. Det ville ikke vært 

mulig for Gud å skape en bedre kombinasjon eller noe som er bedre: Hvis det ikke hadde 

vært en beste verden blant mulige verdener hadde ikke Gud skapt noen verden. Leibniz 

tenker seg nå at en opponent kunne ha sagt at Gud kunne jo ha skapt en verden uten synd 

og lidelse, og dette hadde vært en enda bedre verden. Mot dette innvender han at det ikke 

er rasjonelt tenkelig. Med åpne øyne hevder han (side 178): ”Thus if the smallest evil that 
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comes to pass in the world were missing in it, it would no longer be this world; which, 

with nothing omitted and all allowance made, was found the best by the creator who 

chose it.” 

 Leibniz beskriver det eksiterende kosmos som uendelig stort, med mange kloder 

og soler. I et slikt univers er det i høyeste grad tenkelig at det finnes et hav av lykkelige 

vesener, slik at mengden av harmoni og lykke i verden langt overgår mengden av ulykke. 

Alle onder sammenlagt er som et intet sammenlignet med alle de gode tingene som 

universet rommer. Ikke desto mindre føler vi vel trang til å spørre om opphavet til det 

onde. Hvis verden er et resultat av den vise, mektige og gode gudens virksomhet, hvorfra 

stammer så det vonde? 

 Leibniz svarer (side 180): ”The answer is that it must be sought in the ideal nature 

of the creature, in so far as this nature is contained in the eternal truths which are in the 

understanding of God, independently of his will.” Hvordan kan dette forstås? Er det onde 

rommet i Guds tanker forut for skapelsen? Det er lett å misforstå Leibniz her. Han hevder 

at en guddommelig tanke om et vesen som kan skapes er tanken om noe som har et 

begrenset vesen. Denne begrensningen er en opprinnelig ufullkommenhet i ideen om 

skapningen. En gitt intelligent skapning kan derfor, på grunn av sin begrensning, ikke 

forstå alt og kan bedra seg selv og havne i villfarelse. Det dreier seg derfor ikke om at det 

onde som sådan er erkjent og villet av Gud, men det som er erkjent og villet er mangelen 

på perfeksjon. Det ondes opphav er derfor ikke en virkeårsak (efficent cause), men en 

mangelårsak (deficient cause). 

 Hvordan skal dette forstås? Leibniz skjelner mellom tre slags onder, metafysiske, 

fysiske og moralske onder. Det metafysiske onde er rett og slett den mangel eller 

ufullkommenhet som nettopp er nevnt. Det fysiske onde består i lidelse. Det moralske 

onde er synd. Fysiske og moralske onder er ikke til med nødvendighet, men gitt at det 

finnes et såkalt metafysisk onde som rett og slett består i mangel, er fysiske og moralske 

onder mulige. Vi kan derfor si at Gud tillater det onde, ikke fordi han har bevirket det 

som sådan, men fordi tanken om skapte vesener er tanken om ufullkomne vesener, og gitt 

denne metafysikken, er det onde mulig som fysisk og moralsk sådan. 

 Men hva betyr det at Gud tillater det onde? For å forklare dette skjelner Leibniz 

mellom to aspekter ved viljen, nemlig antecedent eller ’det som går forut for’ og 
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consequent eller ’det som følger etter’. I sin forutgående vilje vil Gud det gode, i sin 

etterfølgende vilje vil Gud det beste. Poenget ser ut til å være at mens Gud forutgående 

bare vil det gode i alle dets former for alle mulige ting i sin uendelige kjennskap til alle 

muligheter for alle mulige verdener, vil Gud etterfølgende, i det konkrete valg av en 

verdenskombinasjon, det som er mulig for et sett av forutgående viljesakter. Den 

resulterende kombinasjonen må, for å gi mulighet for oppfyllelsen av den forutgående 

viljens villen av det gode, gi rom for visse onder. Når det gjelder moralske onder, så 

skyldes de at Gud ’etterfølgende’ vil skape vesener med den gode egenskapen som en fri 

vilje er. Men Gud vil slett ikke det moralske onde som resulterer av denne friheten. Når 

det gjelder fysiske onder skyldes de at Gud ’etterfølgende’ vil gi rom for dem for det 

godes skyld. Disse vil han ikke absolutt, men for det godes skyld. De kan fungere som 

straff for synd eller de kan fungere som midler til mål for å hindre større onder. 

 Det er ikke helt lett å forstå Leibniz tankegang her. Vi skal imidlertid prøve å 

forklare dette en gang til. La oss si at Gud i sin tanke kjenner alle mulige ideer for tings 

essens. Dermed kjenner han et uendelig antall ideer og et uendelig antall kombinasjoner 

av ideer. Slike essensideer er ideer om begrensede ting og den tenkte kombinasjonen er 

en kombinasjon med begrensninger. Slik Gud kjenner disse ideene, forut for ethvert valg 

av en kombinasjon, kjenner han dem alle ut fra sin vilje til det gode. Dermed er det på 

forhånd ingenting ondt inne i bildet. Gud kjenner bare det gode og vil på forhånd bare 

det gode. 

La oss videre anta at Gud velger ut en kombinasjon som han vil skape en 

eksisterende verden ut fra. Da velger han et sett ideer som alle sammen er gitt for hans 

gode vilje og som er gode. Han velger den best mulige kombinasjonen. Men i den best 

mulige kombinasjonen kan det muligens opptre en spenning mellom gode ting. Det kan 

for eksempel være at den frie viljen hos fornuftsvesener kan føre til moralske onder. Hvis 

Gud skaper en slik verden kan vi ikke si at Gud vil det moralske onde, men at han vil en 

verden med en god egenskap som kan bringe med seg noe ondt. Når Gud vil en verden 

som på grunn av en bestemt kombinasjon av ufullkomne ting gir rom for fysiske onder, 

kan vi ikke si at Gud har villet disse som fysiske onder, men som midler til gode mål. 

Kan vi betrakte dette som en tilfredsstillende forklaring på eksistensen av 

moralske og fysiske onder? Voltaire syntes ikke dette var overbevisende og gjør narr av 
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Leibniz filosofi i sin bok Candide. Jeg tror imidlertid ikke det er så lett å felle noen 

avgjørende dom over Leibniz tenkning uten å se nærmere på alle sidene av systemet 

hans. 


