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Abstrakt 

Denna uppsats ämnar undersöka huruvida läran om gudomlig enkelhet, som säger att Gud är 

absolut enkel utan någon form av distinktion, är den mest giltiga och rimliga gudssynen i 

förhållande till kristen teism, som säger att Gud existerar nödvändigt, är maximalt fullkomlig 

och en yttersta orsak till all skapad existens. Detta görs genom att analysera ett argument för 

läran om gudomlig enkelhet som det presenterats av James E. Dolezal, där Dolezal menar att 

läran är absolut nödvändig för att bevara Guds aseitet och suveränitet, och Alvin Plantingas 

kritik av läran om gudomlig enkelhet i texten ”Does God have a nature?”, där Plantinga kommer 

till slutsatsen att läran ultimat leder till att Gud blir identisk med ett abstrakt objekt som inte är 

maximalt fullkomlig. Analysen görs genom att pröva argumentens logiska giltighet och 

rimlighet i förhållande till kristen teism och slutsatsen är att läran om gudomlig enkelhet, som 

den presenterats av Dolezal, inte är den mest rimliga och giltiga gudssynen i förhållande till 

kristen teism på grund av logiska motsägelser och oförenlighet med Bibeln. 

Nyckelord: gudomlig enkelhet, abstrakta objekt, tidlöshet, aseitet, suveränitet, Dolezal, 

Plantinga, teism 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Frågan om Guds existens är en hett omdebatterad fråga som behandlats av de flesta stora 

tänkare som vandrat på denna jord och än idag pågår debatten för fullt. Denna fråga är högst 

relevant eftersom konsekvenserna av svaret är potentiellt oändligt stora och därmed en fråga 

som jag anser att varje individ bör ta seriöst och verkligen reflektera över. Blaise Pascal var 

en matematiker och filosof som presenterade det som idag kallas ”Pascals trossats”, som 

demonstrerar just detta. Pascal säger att om en individ är osäker på tron om Guds existens så 

lönar det sig att välja tron på Gud över icke troende. Anledningen till detta är att belöningen 

som följer av att tro är oändligt större än belöningen som följer av att inte tro, förutsatt att man 

har rätt. Motsatsen gäller de eventuellt negativa konsekvenserna, har man fel och tror så är 

förlusten mindre än om man inte tror och har fel (Zagzebski 2007, 61-62). Denna uppsats 

kommer inte behandla frågan om Guds existens men ponera att Pascal har rätt och Gud 

faktiskt existerar, då följer frågor om Guds väsen naturligt och det är frågan om Guds natur 

som denna uppsats kommer behandla. Det finns olika sätt att tala om Guds natur och inom 

kristen teisms historia har en lära varit särskilt bejakad, nämligen läran om gudomlig enkelhet.     

Läran om gudomlig enkelhet är en gammal lära som härstammar ifrån antika filosofins tankar 

om att allt som existerar har en gemensam grund eller orsak, inom kristen teism identifierar 

man denna källa som Gud och medeltida biskopen Anselm av Canterbury pekar på detta när 

han säger att Gud är ”sådan att inget högre kan tänkas” (Jonsson 2018, 164). Men att man 

talar om Gud som absolut enkel, alltså utan någon form av delar, bygger på tanken att alla 

sammansättningar är underkastade sina delar. Thomas av Aquino skriver om detta och 

argumenterar för enkelheten i Gud eftersom Gud anses vara den första principen och den 

ontologiska orsaken till sig själv, vilket han inte kan vara om det finns delar som bidrar till 

Guds existens (Dolezal 2011, 2). För Thomas av Aquino var gudomlig enkelhet helt central 

och han bygger all sin teologi på just denna grund, detta kan man se i hans stora verk ”Summa 

Theologica” som börjar med att presentera och försvara läran (Jonsson 2018, 165). Men man 

kan se spår av läran om gudomlig enkelhet tidigare än Thomas, Kyrkofadern Irenaeus nämner 

hur Gud är identiskt med sig själv i sin bok Mot heresierna som är ett försvar av kristen tro 

(Dolezal 2011, 3-4). Även Augustinus skriver att Gud är identisk med sina egenskaper 
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(Jonsson 2018, 164) vilket tyder på att denna lära varit viktig väldigt tidigt i den kristna 

teismens historia. Läran är dock inte helt utan kritiker och en nutida filosof vid namnet Alvin 

Plantinga inledde en stor debatt kring ämnet med sin kritik mot gudomlig enkelhet i sin text 

”Does God have a nature”, vilket genererat en rad reaktioner och svar från olika filosofer 

inom den thomistiska teologiska traditionen. En av dessa försvarare är James Dolezal som går 

i strid med bland annat Plantingas kritik i sin bok God without parts.   

1.2 Syfte och frågeställning 

När jag först hörde talas om gudomlig enkelhet sa min intuition att det var en rent absurd 

gudssyn för en kristen eftersom det verkar göra Gud såpass abstrakt att man inte kan tala om 

Gud på ett meningsfullt sätt och inte heller kan man tala om en enkel Gud som relationell. 

Men dess nästan universella bejakande i västerländsk kristen teisms historia fick mig att 

överväga om det är en rationell gudssyn, vilket i sin tur ledde mig till att vilja undersöka 

ämnet närmare och se huruvida det är värt att betala den till synes intellektuellt höga 

kostnaden som medföljer läran om gudomlig enkelhet.  

Med denna uppsats ämnar jag alltså besvara frågan ”är gudomlig enkelhet den mest rimliga 

och giltiga gudssynen i förhållande till kristen teism?”, jag kommer förklara vad rimlig och 

giltig innebär i metodavsnittet. 

1.3 Teori och avgränsning 

James Dolezal och Alvin Plantinga 

För att kunna besvara min frågeställning har jag valt att fokusera på James Dolezals 

presentation och försvar av gudomlig enkelhet i boken God without Parts samt Alvin 

Plantingas kritik av gudomlig enkelhet i ”Does God have a nature”, som återfinns i 

samlingsverket The Analytic Theist av James F. Sennett. Detta val är särskilt lämpligt 

eftersom Alvin Plantinga är en analytisk filosof som varit högst delaktig i återupplivandet av 

debatten kring Guds natur (Jonsson 2018, 163) och Dolezal försöker i sin bok försvara 

gudomlig enkelhet speciellt mot kritiken som framförts av just analytiska filosofer som 

Plantinga (Dolezal 2011, xvii). Dessutom är bägge herrar samtida vilket bidrar till att dialogen 

blir relevant.  
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Kristen Teism 

I denna uppsats kommer jag begränsa mig till en kristen teistisk gudssyn och kommer därför 

inte ta andra former av gudssyner, som exempelvis deism, panteism eller muslimsk teism, i 

beaktning. Jag anser att denna avgränsning är lämplig eftersom respektive tänkare identifierar 

sig själva som kristna och deras argument förutsätter en kristen kontext. Detta betyder 

däremot inte att debatten inte kan vara intressant för exempelvis muslimsk teism men den 

undersökningen får göras någon annanstans. Med detta sagt är det då lämpligt att härnäst 

definiera kristen teism. Ett vanligt synsätt på Gud inom kristen teism är att Gud är ett väsen 

eller en varelse som det inte finns något mer kraftfullt eller fullkomligare än (Jonsson 2018, 

98). Vad det innebär att vara maximalt fullkomlig är svårare att sätta fingret på, men generellt 

brukar man peka på en rad beskrivningar av Gud som gör Gud maximalt fullkomlig och två 

av de mest centrala är Guds aseitet och Guds existens som grunden för all skapad existens.  

Guds aseitet, eller självständighet, betyder med andra ord att Gud är helt och hållet oberoende 

av någon eller något annat för sin existens, detta eftersom Gud varken har en början eller ett 

slut, inget har orsakat Gud och inget kan få Gud att upphöra (Sire 2016, 23). Denna 

beskrivning av Gud ger oss mycket mer än att Gud är oförstörbar eller oändligt gammal, Gud 

är nämligen enligt denna beskrivning nödvändig. Om inget har orsakat Gud och inget kan få 

Gud att upphöra att existera så följer det naturligt att det inte hade kunnat vara så att Gud inte 

existerar. Det blir med andra ord ett analytiskt påstående där motsatsen till ”Gud existerar” är 

en logisk motsägelse och rentav absurd. För att förstå detta lättare vill jag ge ett annat 

exempel som jag lånat av Alvin Plantinga och som lyder: Alla svarta korpar är svarta 

(Plantinga 1998, 219). Detta påstående är en nödvändig sanning eftersom förnekandet av 

påståendet leder till en logisk motsägelse, ”alla svarta korpar är inte svarta” är ett absurt 

påstående och bör inte accepteras av någon. Om vi då definierar Gud som en varelse som inte 

kan misslyckas med att existera skulle det innebära att det vore absurt att påstå att Gud inte 

existerar.  

Guds existens leder oss även in på frågan om alla andra tings existens. Vi människor upplever 

världen på olika vis men det finns vissa frågor som vi alla troligtvis kommer ställa oss själva 

någon gång under livet och dessa frågor brukar kallas för ”de eviga frågorna” eller ”de 

existentiella frågorna”. Dessa funderingar ifrågasätter allt ifrån vad som är rätt eller fel, gott 

eller ont, varför finns vi eller hur kommer det sig att något finns överhuvudtaget? Jonsson 

förklarar att dessa frågor hjälper oss att förstå vad det innebär att vara människa (Jonsson 
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2018, 28-29), men han påpekar även att de är optimistiska i sin natur eftersom vi antar att det 

finns ett svar på dessa frågor (Jonsson 2018, 31). Så när vi någonstans i världen och börjar 

fråga varför är ”A”, då börjar vi söka efter en orsak till ”A”. Skulle vi hitta en sådan orsak, 

”B”, så kommer vi troligtvis fråga oss varför är ”B” och så skulle vi hålla på tills vi 

förhoppningsvis hittar det som Jonsson kallar ”den tillräckliga grundens princip” (Jonsson 

2018, 32). Denna tingens grund måste alltså vara så i sin natur att inget orsakat den men att 

den ändå orsakat allt annat skapat och enligt kristen teism är det enda som kan fylla denna 

beskrivning Gud, på grund av Guds aseitet. Men det räcker inte med att Gud är helt 

självständig för att vara grunden till allting skapat, han måste dels kunna skapa något som 

universum ur ingenting och det i sin tur kräver att Gud är otroligt kraftfull. Utöver kraftfull så 

måste Gud även vara transcendent, vilket betyder att Gud på något sätt är bortom det som våra 

sinnen kan erfara (Jonsson 2018, 34). Denna tanke om Guds transcendens hänger ihop med 

Guds aseitet eftersom Gud måste existera, men universum har ingen nödvändig existens och 

därför måste Gud existera bortom universum.  

Detta för oss in på frågan om Guds attribut, men innan jag går in på det vill jag snabbt knyta 

an till det jag nämnt tidigare om Gud som maximalt fullkomlig. Anselm av Canterbury 

definierar Guds maximala fullkomlighet som något där inte något eller någon annan kan vara 

mer fullkomlig (Plantinga 1998, 51-52), alltså måste Gud enligt kristen teism vara absolut 

mest fullkomlig i alla sina attribut. Det finns mycket att säga om alla Guds attribut men jag 

vill peka på ett särskilt viktigt attribut som vi tillskriver Gud, nämligen Guds moraliska 

perfektion. Plantinga argumenterar för att en maximalt fullkomlig varelse måste vara god och 

moraliskt perfekt eftersom det annars skulle kunna existera en varelse som överträffar den 

tidigare nämnda maximala varelsens fullkomlighet, vilket betyder att den maximalt 

fullkomliga varelsen inte är maximalt fullkomlig (Plantinga 1998, 67). Alltså förutsätter 

kristen teism att Gud är moraliskt perfekt och detta är ett intressant påstående eftersom 

moralisk perfektion förutsätter personskap. Vi människor är moraliska agenter eftersom vi är 

personer, om vi skulle mörda någon, stjäla eller begå någon annan omoralisk handling skulle 

vi hävda att personen som begått dessa onda handlingar förtjänar någon form av repressalier. 

Skulle ett träd däremot falla och döda någon så skulle vi knappast diskutera eventuella 

fängelsestraff för sagda träd, eftersom trädet inte är en person och därmed är den inte heller en 

moralisk agent. Kristen teism erkänner alltså att Gud är personlig vilket betyder att Gud äger 

medvetande och kan ta olika beslut likt oss människor. Till skillnad från oss människor så 

äger Gud inte enbart ett personskap (ett jag) utan tre personskap (Sire 2016, 24-25). Man kan 
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säga att jag är en människa i min natur men Gabriel är vem jag är, Gud däremot är Gud i sin 

natur men Fadern, Sonen och Den Heliga Anden är de tre personerna som säger vem Gud är. 

Denna relation mellan Guds personer och natur är varför man inom kristen teism beskriver 

Gud som treenig. Det mesta av det jag nämnt hittills faller in under det som kallas ”naturlig 

teologi” och kan definieras som frågor om gudsbegreppets definition och om huruvida 

mänsklig religiositet är naturligt för alla människor (Jonsson 2018, 10). Med andra ord skulle 

man kunna säga att det är den form av teologi som vi får uppenbarelse om genom våra 

erfarenheter och rationella tänkande, men som också är tillgänglig för alla människor i olika 

mån. Däremot vill jag exkludera treenighetsläran från denna kategori och istället placera det 

under paraplyet ”särskild uppenbarelse” och min anledning till detta är att jag är skeptiskt till 

att vi kan komma fram till treenighetsläran genom naturlig teologi allena. 

Bibeln och Bibelsyn 

Bibeln tillhör den särskilda uppenbarelsen och den har en stor betydelse för kristen teisms 

utformning. Jonsson talar om Guds särskilda försyn som speciella ingripanden där Gud aktivt 

handlar i världen, utöver sitt upprätthållande av den, för att befria skapelsen från det onda 

(Jonsson 2018, 194) och den särskilda uppenbarelsen gör människan varse om dessa 

ingripanden (Jonsson 2018, 252). Alltså ger Bibeln oss människor tillgång till Gud på ett 

unikt vis som vi inte kan få genom den allmänna uppenbarelsen eller naturliga teologin, där vi 

undersöker skapelsen för att dra slutsatser om Gud. Jonsson tar upp ett exempel som säger att 

den naturliga teologin är filosofernas Gud medan den särskilda uppenbarelsen är ”Abraham, 

Isak och Jakobs Gud” och att de inte motsäger varandra, men att de har olika relationer till 

samma Gud (Jonsson 2018, 255). Alltså inom kristen teism och teologi så är Bibeln och 

särskilda uppenbarelsen generellt mer än bara ett verktyg för oss att lära känna Gud på ett 

personligt plan, det är genom dessa som Gud kan leda skapelsen och visa omsorg för den 

(Jonsson 2018, 258-259). Med detta i åtanke blir det därmed naturligt att kristna värderar 

Bibeln väldigt högt och ger den en stor auktoritet över det kristna livet. Det finns självklart 

undantag till detta men generellt brukar det vara så att Bibeln äger bland de högsta 

auktoriteterna i kristnas liv och tänkande.  

Både Dolezal och Plantinga värderar Bibelns auktoritet högt och anser att alla troliga 

gudssyner måste äga något stöd från Bibeln, och därmed inte vara tagna helt ur luften. Även 

om diskussionerna dem sinsemellan befinner sig på den naturliga teologins spelplan så 

kommer Bibeln ofrånkomligen att spela stor roll på deras sätt att argumentera för respektive 
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åsikt gällande gudomlig enkelhet. Exempelvis så försöker Dolezal förklara och harmonisera 

de olika attribut som tillskrivs Gud i Bibeln med hjälp av läran om gudomlig enkelhet 

(Dolezal 2011, 67), eftersom gudomlig enkelhet kritiserats för att inte ha tillräckligt med stöd 

i Bibeln (Dolezal 2011, xix). Att Dolezal bryr sig om att besvara denna kritik och ge stöd i 

Bibeln för gudomlig enkelhet, visar på att Bibeln är viktig för Dolezals sätt att göra teologi. 

Detsamma gäller för Plantinga som i en av sina kritiker hävdar att aspekter av gudomlig 

enkelhet inte är bibliska och därmed använder sig av skriftens auktoritet för att styrka sitt 

argument (Plantinga 1998, 235). Jag kommer gå in djupare på de olika argument som Dolezal 

och Plantinga presenterar och Bibelns betydelse i argumenten och målet med min analys är att 

se hur troligt stöd i Bibeln de har, eftersom jag anser att det är ett rimligt kriterium för en 

kristen teistisk gudssyn.   

Tal om Gud 

En viktig och inte helt självklar fråga är vad som menas med begreppet Gud. Man kan tala om 

Gud som ett egennamn för en person eller flera personer som innefattas i ett väsen (Jonsson 

2018, 75). Det här sättet att bruka begreppet Gud är som att hänvisa till en viss persons namn 

och säger därmed inget om personen mer än vad den heter. Mitt namn Gabriel används på 

detta vis men det säger ingenting om vad jag är eller hur jag är, alltså skulle mitt namn likaväl 

kunna användas till att beskriva exempelvis ett husdjur. Det är inte på detta sätt som Dolezal, 

Plantinga eller jag kommer använda mig av begreppet Gud. Istället kommer Gudsbegreppet 

användas för att beskriva egenskaper som hör till att vara Gud enligt kristen teism, vilka jag 

till viss del redan beskrivit i avsnittet om kristen teism. Ett exempel på vad jag menar är att 

man kan definiera begreppet människa med de attribut som hör till att vara människa, som 

exempelvis fysisk varelse med rationellt tänkande. Genom att tala om begreppet människa på 

detta vis så exkluderar vi därmed andra varelser som inte äger antingen rationellt tänkande 

eller en fysisk tillvaro.  

Att tala om Guds väsen och egenskaper är en stor del av denna debatt och kommer behandlas 

närmare när jag presenterar respektive tänkares ståndpunkter, men trots det vill jag ge en kort 

introduktion till ett traditionellt sätt att tala om Gud (Jonsson 2018, 79) och det är det 

analogiska språkbruket. Att tala analogiskt om Gud betyder att man inte ger exakta 

beskrivningar av Gud, istället talar man i liknelser som gör sitt bästa till att förklara hur Gud 

är. Det mänskliga språket används av människor med begränsad förmåga att förstå en Gud 

som är helt olik oss, vissa argumenterar dessutom att vi människor inte har möjlighet att 



11 
 

erfara eller uppleva Gud som han verkligen är i detta liv och att vi därför bara kan dra 

slutsatser om hur Gud är genom Guds skapelse och agerande (Jonsson 2018, 77-78). Med 

andra ord så är Guds väsens egenskaper inte tillgängliga för oss på ett begripligt sätt och inom 

läran om gudomlig enkelhet är det analoga språkbruket centralt, om inte helt nödvändigt. 

1.4 Metod 

Målet med denna uppsats är att se huruvida läran om gudomlig enkelhet är den mest rimliga 

gudssynen utifrån kristen teism. Jag kommer utgå ifrån James Dolezals försvar av gudomlig 

enkelhet som han presenterar i God without Parts och Alvin Plantingas kritik som man kan 

läsa i The Analytic Theist. Jag avser att göra en argumentationsanalys vilket innebär att jag 1) 

presenterar de olika ståndpunkter och argumentationer som respektive texter vill förmedla på 

ett tydligt och relevant vis, 2) därefter kommer jag undersöka huruvida de argumentationer 

som presenteras är logiskt giltiga och 3) slutligen kommer jag göra en egen bedömning om 

huruvida gudomlig enkelhet är den mest rimliga gudssynen för kristen teism.  

För att uppnå detta kommer jag presentera vad gudomlig enkelhet är enligt Dolezal, därefter 

vill jag presentera Plantingas kritik mot gudomlig enkelhet. Därefter avser jag att presentera 

ett försvar av gudomlig enkelhet, som jag tror Dolezal hade formulerat den och slutligen 

ämnar jag undersöka giltigheten och rimligheten i respektive argument och presentera min 

slutsats. För att förklara vad giltighet och rimlighet är så kommer jag utgå ifrån Ludvig 

Beckmans definitioner i boken Grundbok i idéanalys: 

Giltighet innebär att man prövar huruvida ett argument begår någon logisk motsägelse vilket 

betyder att man presenterar åtminstone två påståenden som omöjligt båda kan vara sanna 

samtidigt. För att pröva ett arguments giltighet säger Beckman att man först bör pröva dess 

motsägelsefrihet och ett exempel som Beckman ger på en motsägelse skulle kunna vara att 

någon presenterar påståendet ”Leijonborg är en sann liberal”, för att bara någon stund senare 

påstå att ”Leijonborg är inte en sann liberal” (Beckman 2005, 59). Beckman förklarar vidare 

att det inte räcker med att argumentet är fritt från motsägelser, utan det måste även ha giltiga 

slutledningar (slutsatsen måste följa av dess premisser) och det är inte en nödvändighet enbart 

för att ett argument är motsägelsefritt (Beckman 2005, 60-61). Jag vill presentera ett eget 

exempel på hur en ogiltig slutledning kan se ut: 
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P1: Aluminium är en metall 

P2: Guld är också en metall 

Alltså 

S: Aluminium är guld 

Här kan vi se att premisserna är sanna men att slutsatsen ändå blir falsk eftersom premisserna 

inte nödvändigtvis leder till slutsatsen, det finns alltså en möjlighet att P1 och P2 är sanna 

utan att S är det. Det är även möjligt att premisserna skulle vara falska och slutsatsen falsk, för 

exempel på detta se Beckmans Grundbok i idéanalys sida 63.  

Ett arguments rimlighet bedöms utifrån vilka värderingar eller ställningstaganden som det 

måste förhålla sig till, det handlar alltså om att presentera ett argument som inte bara är 

möjligt utan även kompatibelt med de värderingar man utgår ifrån (Beckman 2005, 69-70). 

Ett exempel jag tror förklarar vad Beckman menar skulle vara att Sveriges regering vill 

minska brottsligheten i Stockholm, men istället för att införa nya insatser mot brottsligheten 

så beslutar man att avkriminalisera alla former av brott. Även om detta skulle betyda att 

brottsligheten minskar så betyder det även att många orättvisor begås ostraffat, vilket skulle 

strida mot de moraliska värderingar som regeringen försöker uppehålla. I en 

rimlighetsprövning så undersöker man om en text strider mot de värderingar som den tidigare 

bejakat och man kan även undersöka huruvida en text är konsistent, vilket betyder att den inte 

presenterar olika påståenden som är ömsesidigt exklusiva (Beckman 2005, 72). Jag anser att 

det är lämpligt för en kristen teist att förhålla sig till både Gamla och Nya testamentet och 

dess påståenden om Gud när man gör en rimlighetsprövning, vilket innebär att det inte får 

finnas en klar motsägelse eller konflikt med Bibeln eller kristen teism (som definierat i 

teoriavsnittet) när man presenterar ett påstående. Jag anser även att rimlighetskriteriet kräver 

att argumenten har ett troligt stöd i Bibeln när man framför ett påstående om Gud, det skulle 

exempelvis kunna vara att man hänvisar till skapelseberättelsen i Första Mosebok när man 

påstår att Gud är jordens skapare.    

1.5 Tidigare forskning 

William F. Vallicella publicerade 1992 en artikel i tidningen ”Faith and Philosophy” där han 

försöker försvara den intellektuella koherensen i läran om gudomlig enkelhet eftersom det 

annars, enligt Vallicella, skulle vara meningslöst att argumentera för dess sanning (Vallicella 
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1992, 509). Vallicella utgår från Plantingas argument mot Guds exakta identiskhet med sina 

attribut då Gud är en person och egenskaper är abstrakta objekt, för att sedan förklara att det 

faktiskt kan vara så att vissa egenskaper skulle kunna vara personliga och att Plantinga begår 

ett misstag i sin slutsats. Att anta att en egenskap inte kan vara en person är enligt Vallicella 

ett så kallat ”petitio principii”, som betyder att man förutsätter slutsatsen i premisserna 

(Vallicella 1992, 512-513). Vallicella vill hävda att den gudomliga egenskapen ”existens” är 

ett exempel på en egenskap som också är en individ eftersom man kan säga att existens 

existerar, på så sätt blir existens självexemplifierande och är därmed en individ (Vallicella 

1992, 514-515). Vallicella argumenterar således att alla gudomliga attribut är identiska med 

en individ och eftersom alla attribut är identiska så måste individen vara identisk med alla 

attribut, och då följer endast en varelse kan kallas Gud eftersom det endast finns en individ 

som är identisk med de gudomliga attributen (Vallicella 1992, 516). Vallicella menar att Gud 

enbart är identisk med de gudomliga egenskaperna som är nödvändiga och inte de kausala 

egenskaper som skapare av jorden eller kunskapen att Djurgårdens IF vann SM-guld i fotboll 

2019, eftersom det annars skulle betyda att allt som Gud gör och vet är nödvändigt (Vallicella 

1992, 517). Vi kan alltså sammanfatta det som att Vallicella försöker presentera en mjukare 

variant av gudomlig enkelhet som medger att Gud har en viss potential i accidens utan 

verkliga distinktioner mellan individ och egenskap i sin natur, i hopp om att göra den mer 

logiskt koherent. 

En annan filosof som behandlat ämnet om gudomlig enkelhet är Ryan Mullins som i sin 

artikel ”Simply impossible: A Case against Divine Simplicity” hävdar att gudomlig enkelhet 

inte är en möjlig perfektion (Mullins 2013, 181). Mullins förklarar att Gud är tidlös endast om 

han existerar utan en början och slut, ingen dåtid eller framtid, utan Gud äger en tidlös 

närvaro (Mullins 2013, 182). Gud är också oföränderlig och kan inte uppleva någon form av 

förändring externt eller internt, eftersom det annars skulle innebära att Gud relaterar till tid. 

Mullins ger ett exempel på att människor kan uppfatta det som att Gud relaterar till tid 

exempelvis när vi säger att Gud är vår skapare och återlösare, men att det finns en ontologisk 

skillnad mellan vår uppfattning av dessa händelser i tid och hur de faktiskt är för Gud 

(Mullins 2013, 182-183). Mullins sammanfattar därefter gudomlig enkelhet som att det inte 

finns fysiska/metafysiska delar i Gud, inte någon inneboende accidens i Gud, inte någon riktig 

distinktion mellan Guds attribut och ingen distinktion mellan Guds essens och existens 

(Mullins 2013, 184). Ett problem som Mullins lyfter med att Gud är utan ontologiskt verkliga 

distinktioner är att teologi blir meningslös, eftersom teologen måste presentera någon form av 
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distinktion inom Gud för att sedan förkasta dessa då de enbart existerar i teologens sinne 

(Mullins 2013, 185-186). Mullins säger även att gudomlig enkelhet har sin grund i ”perfect 

being theism” som innebär att Gud äger en rad beskrivningar eller egenskaper som bland 

annat gör att endast Gud är värdig tillbedjan (Mullins 2013, 192), men att gudomlig enkelhet 

omöjligt kan vara en sådan beskrivning och anledningen till detta är att absolut frihet är 

inkompatibelt med potentiallöshet (Mullins 2013, 194). Man kan sammanfatta Mullins poäng 

som att Gud kan offra sin frihet för enkelhet eller tvärtom, men de kan omöjligt båda vara 

sanna och om Gud inte är fri passar Gud inte in som den varelse som är mest fullkomlig 

tänkbart.  

2016 skrev Matthew Baddorf en kritisk artikel mot gudomlig enkelhet med titeln ”An 

Argument from Divine Beauty Against Divine Simplicity”, där Baddorf försöker bevisa att 

Guds skönhet kräver att Gud har delar (Baddorf 2016, 657). Baddorf förklarar att skönhet är 

det vackraste någonting kan vara estetiskt. Gud är enligt Baddorf den maximalt fullkomligaste 

varelsen som innebär att man maximerar excellensen i alla logiskt kompatibla excellenser och 

då följer det att Gud är vacker, eftersom något hade teoretiskt kunna vara excellent i alla 

områden utan att vara vacker (Baddorf 2016, 658). Baddorf definierar skönhet som något eller 

några element som tillsammans skapar harmoni, enhet och proportioner i det hela, och 

Baddorf gör ett exempel på en ros som har olika färger, blad och bakgrund som tillsammans 

skapar en vacker enhet. Enligt Baddorf så är en rosa ros är vackrare än enbart färgen rosa 

(Baddorf 2016, 659). Ett annat exempel skulle vara att lyssna på en symfoni kontra enbart en 

spelad not (Baddorf 2016, 660). Dessutom måste Guds skönhet komma från insidan av Gud 

för annars skulle Gud vara beroende av något externt från honom som ger honom sin skönhet, 

vilket skulle strida mot läran om Guds aseitet (Baddorf 2016, 661). Baddorf avslutar sin 

argumentation med att alla måste kunna bejaka Guds skönhet för att Gud verkligen ska vara 

skön, vilket betyder att det inte räcker med att Gud själv bejakar sin skönhet (Baddorf 2016, 

663-664). För att sammanfatta Baddorfs argument så måste man alltså bevisa att absolut 

skönhet kommer från ren enhet och att addera strukturer av något slag skulle leda till att Gud 

inte längre är lika skön.    

Jag har sett att både Dolezal och Plantingas bidrag till debatten kring läran om gudomlig 

enkelhet har varit väldigt betydande för tidigare forskning, däremot har jag inte stött på att 

man prövat dem direkt mot varandra och just detta är vad jag avser att göra i min uppsats. 

Utöver att besvara min frågeställning är min förhoppning att uppsatsen även kommer vissa 

hur väl Plantingas kritik står upp mot moderna versioner av läran om gudomlig enkelhet.  
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2. Analys 

2.1 Gudomlig enkelhet 

När vi talar om Gud som allsmäktig, allestädes närvarande, allvetande etcetera så talar vi 

egentligen om Guds natur, med andra ord skulle vi kunna skriva en lista med alla dessa 

egenskaper och säga att dessa är Gud. Jag menar inte att egenskapen allvetande eller 

allsmäktighet är Gud, snarare att det endast är så att Gud är allvetande och allsmäktig. Vi kan 

till och med säga att Gud inte är Gud om inte Gud är allsmäktig, eftersom det per definition 

hör till Guds väsen och natur att vara allsmäktig. Är inte Gud allsmäktig så är det inte Gud, 

eftersom Gud är den fullkomligaste varelsen tänkbart och mest absolut av alla varelser 

(Dolezal 2011, 1). Detta gäller även för andra egenskaper som allvetande, visdom och inte 

minst aseitet. I vissa fall skulle vi kunna tänka oss olika egenskapers potentiella fullkomlighet 

utan större problem, som allvetande där man skulle kunna säga att man vet allt som har hänt, 

allt som händer, allt som kommer hända, men också allt som kunde ha hänt. Men andra 

attribut är inte lika okontroversiella eller lätta att acceptera, speciellt när det kommer till Guds 

aseitet som säger att Gud är helt oberoende av något annat för sin existens. Kristen teism 

förutsätter att Guds existens är nödvändig och helt oberoende av något annat för sin existens, 

men vad betyder det egentligen? För att förklara Guds aseitet enligt gudomlig enkelhet så är 

det lättast att först förklara vad det inte är.  

Sammansättningar 

Allt som existerar i universum är i olika grad bestående av en sorts sammansättning, det 

betyder alltså att de äger olika delar som gör dem till vad de är samt att de äger en kapacitet 

eller potential att förändras (Dolezal 2011,31). Ett vardagligt och enkelt exempel på en 

sammansättning skulle vara en bil eftersom den äger massa olika delar som motor, växellåda, 

hjul, kaross etcetera, och utan dessa delar hade vi inte kallat det för en bil, inte heller hade vi 

kallat respektive del för en bil eftersom det lett till en absurditet. Vad jag tror är en rimlig 

tolkning är följande liknelse: tänk dig att du kommer in i till en bilförsäljning där man kan se 

demoexemplar av diverse bilar som man kan köpa, men istället för att du ser ihopsatta bilar på 

visningsplatserna så ser du en hög med bildelar som ligger demonterade. Varenda en av dessa 

hundratals, kanske tusentals, delar skulle då kallas för en egen bil, men också för en enda bil 

sekunden de monteras ihop.  
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Vi kan därmed dra slutsatsen att alla ting i en bil bidrar till att instantiera naturen av det vi 

kallar bil, utan att de rubbar naturen av vad de själva är. Men vad är en natur? Naturen är vad 

något är men inte i substans, utan i form. Alla människor deltar alltså i samma natur, 

mänsklighet, men vi kan inte ta en specifik person som exempelvis John Doe och säga att 

John Doe är mänsklighet, däremot kan vi säga att John Doe är en instans av mänsklighet som 

vi kan konkretisera mänskligheten genom (Dolezal 2011, 52-53). Alltså är naturen det som 

avgör vilka delar som är nödvändiga för att kunna kalla en instans för något ting istället för 

något annat ting, en hund och en katt kan vara väldigt lika i substans men det finns en skillnad 

i naturen eftersom hunden äger en ”hundhet” och katten äger en ”katthet”. Min begränsade 

kunskap om vad som ingår i alla tings natur gör det dessvärre omöjligt för mig att förklara vad 

i någontings natur som skiljer det från ett annat, jag är dessutom villig att hävda att det är 

omöjligt för en människa att äga en uttömmande kunskap om alla tings natur eftersom det 

skulle betyda att man vet allt om allting.  

En sammansättning är alltså i högsta grad beroende av alla sina delar för att kunna instantiera 

dess natur i verkligheten, men också av en sammansättare eftersom sammansättningen är i 

behov av delarna för sin egen existens samtidigt som delarnas existens är oberoende av 

sammansättningen. Något måste därmed föra samman delarna så att de instantierar 

sammansättningen i verkligheten (Dolezal 2011, 32). Det är också viktigt att påpeka att 

verklig inte betyder fysisk, andliga varelser äger också delar men inte av det fysiska slaget. 

Här kan man tala om natur som en del men också existens som en distinkt del, detta eftersom 

vi kan tala om att något är på ett visst sätt utan att mena att de faktiskt existerar. En enhörning 

eller en pyssling är exempel på två naturer vi kan tänka oss, däremot är det nog inte särskilt 

många personer som skulle hävda att de faktiskt finns instantierade i verkligheten. På grund 

av sammansättningars behov av en sammansättare och delar för att existera, måste vi dra 

slutsatsen att de är icke nödvändiga ting (Dolezal 2011, 7). 

Aktualisering och Potential 

Om vi har sammansättningars beroende av delar och källa till sammansättning i åtanke kan vi 

börja tala om sammansättningars faktiska existens och potentialer. Dolezal definierar potential 

som att något har möjligheten att börja existera, existera, upphöra att existera och förändras i 

sin substans eller sin accidens, medan han definierar aktualisering som att potentialen faktiskt 

blir till i den verkliga världen (Dolezal 2011, 35). Man talar alltså om en hypotetisk möjlighet 

kontra ett faktiskt varande, exempelvis hade jag kunnat heta David (potential som inte är 
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aktualiserad) men jag heter faktiskt Gabriel (potential som är aktualiserad). Detta sträcker sig 

utöver accidenser och berör även själva varandet av ett ting, exempelvis är det möjligt att jag 

existerar men det är inte förrän jag föds och jag faktiskt existerar som potentialen aktualiseras. 

Nu kan inte jag vara aktualiserad utan accidenser men min potential att existera beror inte på 

vilka accidenser jag faktiskt kommer aktualisera när jag väl existerar.  

Dolezal beskriver detta aktualiserande av en potential som att potentialen blir fullkomlig först 

när den blir aktualiserad och att en individ kan genomgå olika processer av potential-

aktualisering samtidigt exempelvis när det kommer till olika former av kunskap. Ett exempel 

på detta kan vara att en person förstår reglerna i en fotbollsmatch medan hen samtidigt inte 

har en aning om vad reglerna i cricket är. Dolezal säger också att det är omöjligt att 

aktualisera och inte aktualisera samma potential samtidigt eftersom detta skulle vara en logisk 

motsägelse (Dolezal 2011, 35-36). Jag nämnde tidigare att potential-aktualiserings principen 

inte bara berör accidenser utan även substantiella förändringar vilket betyder att något börjar 

bli vad det är eller slutar vara vad något var, men det kan även handla om förändringar i 

lokalisering vilket betyder att något förflyttas, eller förändring i kvantitet vilket betyder att 

något förändras i mängd eller massa. Enligt Dolezal äger alla former av sammansättningar 

någon av dessa potentialer till att förändras (Dolezal 2011, 41) och Dolezal menar att om en 

potential blir fullkomlig när den aktualiseras så blir en varelse mer fullkomlig ju mer dess 

potential aktualiseras (Dolezal 2011, 39). När jag nu presenterat vad en sammansättning är 

kan jag lättare förklara vad gudomlig enkelhet är. 

Gudomlig enkelhet 

Dolezal säger att det är helt nödvändigt att vi inte applicerar vår förståelse av skapade ting 

entydigt på Gud eftersom Gud är radikalt olik oss, på alla sätt och vis. Dessutom, menar 

Dolezal, att om vi inte utgår från gudomlig enkelhet så kan Gud omöjligtvis vara Gud 

eftersom det fråntar honom sin aseitet och fullkomlighet (Dolezal 2011, 29-30). gudomlig 

enkelhet bygger alltså på kristen teisms förståelse av Gud som helt oberoende av något för sin 

existens och Guds absoluta fullkomlighet, vilket endast kan uppnås förutsatt att Gud är 

absolut fri från sammansättning. Dolezal skriver att det finns ett påstående som är absolut 

nödvändigt för att förstå vad gudomlig enkelhet bygger på, nämligen allt som är i Gud, är 

Gud. Dolezal menar att Gud inte kan vara absolut fullkomlig om inte Gud själv är 

förklaringen till hans egen existens (Dolezal 2011, 125) och då måste vi säga att Gud är 

identisk med sin existens. Den här typen av varande är unik för Gud eftersom alla andra 
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varelser får sin existens av de delar som de blivit sammansatta med och av en sammansättare 

som för ihop dessa delar så att de bildar en helhet, men Gud får sin existens av sig själv och 

ingen orsakar honom till att vara. Det här är anledningen till att Dolezal säger att vi måste 

förskjuta alla former delar i Gud och att det inte spelar någon roll huruvida de är fysiska eller 

metafysiska delar (Dolezal 2011, 31), det enda som finns i Gud är Gud.  

Vad betyder detta för den Anselmianska beskrivningen av Gud som den maximalt fullkomliga 

varelsen tänkbart, om vi inte kan tillskriva Gud någon form av egenskap som är en metafysisk 

del. När vi säger att Gud är allvetande så säger vi ju att Gud äger egenskapen allvetande, 

detsamma gäller allestädes närvaro, allmakt och alla andra former av egenskaper. Är inte 

dessa egenskaper metafysiska delar som faktiskt existerar i Gud? Dolezal förnekar inte att 

Gud är allvetande eller allsmäktig men det som förnekas är att det finns en distinktion mellan 

dessa egenskaper och Gud, det finns inte ens en distinktion egenskaperna sinsemellan. Vidare 

skriver Dolezal att det inte finns en distinktion mellan dessa egenskaper och Gud eftersom det 

annars skulle betyda att det finns något i Gud som är Gud men som samtidigt är distinkt från 

Gud och kan urskiljas från honom (Dolezal 2011, 125). Han förklarar att vi måste använda oss 

av ”The Truthmaker Account (TA)”, för att förstå hur vi kan tala om Gud som exempelvis 

allsmäktig eller god utan att tillskriva Gud delar.  

TA säger att Guds natur eller varande är standarden för alla dessa fullkomliggörande 

egenskaper, vilket betyder att Gud existerar utan godhet men att godhet inte kan existera utan 

Gud (Dolezal 2011, 156-157). Det enda sättet Gud kan vara den standarden är att Gud är 

identisk med det som gör att han tillskrivs ett visst attribut, exempelvis kan vi säga att om 

Gud är god så är han identisk med det som gör att han är god och därmed blir Gud ”The 

Truthmaker” av vad det är att vara god (Dolezal 2011, 162). Värt att nämna är att Gud är en 

andlig varelse utan några fysiska delar, så därav kan vi exkludera alla former av spatial 

tillvaro. En annan viktig aspekt av Guds enkelhet är Guds rena aktualisering och Dolezal 

hänvisar till Thomas av Aquino som säger att Gud är en ren aktualisering av perfekt 

fullkomlighet (Dolezal 2011, 33). Som vi nämnt tidigare är aktualisering av potential något 

som gör en sammansättning mer fullkomlig, men om Gud är absolut fullkomlig så kan inte 

det existera någon form av fullkomliggörande potential. Dolezal menar att detta är absolut 

nödvändigt eftersom endast något som är rent aktualiserat varande av perfekt fullkomlighet, 

alltså något som inte blir till av en utomstående orsak utan potential att förändras, kan vara 

den första orsaken till allt annat (Dolezal 2011, 34).  
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Guds avsaknad av potential och förändring resulterar i Guds tidlöshet och oändlighet, endast 

något som äger en potential kan bli påverkad av tid eftersom det då finns en tidpunkt då något 

blir fullkomligt eller en tid när något ännu inte är fullkomnat. Dolezal medger att det inte är 

helt lätt att förstå vad det innebär att vara rent varande och fullkomlig aktualisering, men att 

detta beror på att vi människor är begränsade i vår förståelse av det transcendenta, och Gud är 

absolut transcendent (Dolezal 2011, 93-94). gudomlig enkelhet säger att Gud har en natur 

men Guds natur är inte en natur som är distinkt från honom själv. Sammansättningar deltar i 

sin natur tillsammans med andra instanser, tidigare nämnda exempel på detta är då 

mänsklighet, hundhet eller katthet som kan instantieras i konkreta exempel som människan 

John Doe, hunden Fido eller katten Gustaf. Dolezal lånar från Thomas av Aquino när han 

förklarar att Guds natur är olik skapade tings natur, eftersom Gud inte är en deltagare i en 

natur, Gud är identisk med sin natur (Dolezal 2011, 52-53). Min tolkning av detta är att 

deltagare i en specifik natur äger dess form, men de äger också en rad accidenser som inte är 

nödvändiga för natur och som gör det möjligt skilja dem från andra instanser av samma natur. 

Detta kan inte sägas om Gud eftersom han inte är en instans av gudomlighet utan han är 

gudomligheten själv, utan jämlikar och accidenser, i ren aktualisering. Dolezal skriver att det 

är nödvändigt för Gud att inte äga accidenser eller ens en potential till att äga accidenser 

eftersom det skulle betyda att Gud kan bli mer aktualiserad (Dolezal 2011, 59).  

För att sammanfatta gudomlig enkelhet kan vi då säga följande: 

1. Enligt kristen teism så är Gud maximalt fullkomlig, hans existens är nödvändig och 

yttersta orsaken till all annan existens. 

2. All annan existens är beroende av Gud för sin existens. 

3. Alla skapade ting är sammansättningar i någon form, där helheten utgörs av flera 

delar. 

4. Sammansättningar är beroende av sina delar för sin existens. 

5. Sammansättningar kan inte vara nödvändiga eftersom dess existens är beroende av 

delar och något som orsakar deras existens. 

6. Potential är något som möjligt kunnat vara utan att nödvändigtvis aktualiseras. 

7. Aktualisering är förverkligande av en potential. 

8. Alla sammansättningar äger någon form av potential. 

9. Sammansättningar är inte absolut fullkomliga om de äger en potential. 

10. Om (1) stämmer så följer det att Gud inte är en sammansättning eftersom (5), (8) och 

(9) 
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11. Om Gud inte är en sammansättning så måste Gud sakna delar och sammansättare. 

12. Om (10) och (11) så följer det logiskt att Gud måste vara enkel. 

Alltså 

13. Gud är enkel. 

Som vi nämnt tidigare är (1) en förutsättning som Dolezal måste förhålla sig till för att 

befinna sig inom spektrumet av kristen teism, men värt att nämna är att Dolezal hävdar att all 

existens är beroende av Gud. Detsamma gäller för (2) som följer av föregående premiss. (3) är 

inte lika självklar och kräver en förklaring. Som vi nämnt tidigare finns det flera olika typer 

av delar exempelvis fysiska bildelar i en bil, men det kan även finnas olika metafysiska delar 

som natur och existens. Det här gäller även icke-fysiska varelser eftersom de äger en substans 

som är en instans av dess natur i verkligheten och den naturen är distinkt från dess existens, 

vilket betyder att den åtminstone äger natur och existens som två separata delar (Dolezal 

2011, 54-55).  

(4) är giltigt eftersom en sammansättning är helheten av dess delar, därför måste en 

sammansättning ha sina delar för att kunna utgöra en helhet. (5) säger att delarna i en 

sammansättning inte är beroende av sammansättningen för sin egen existens, alltså måste en 

sammansättare föra ihop dess preexisterande delar för att sammansättningen ska börja 

existera. För förklaring till (6) och (7) se sidorna 16-17. (8) säger att alla sammansättningar 

äger en potential att förändras eftersom deras existens inte är nödvändig (5), alltså finns det 

åtminstone en potential att sluta existera i alla former av sammansättningar. (9) säger att något 

som har en potential att fullkomnas inte är absolut fullkomligt och därför kan inte något med 

potential vara absolut fullkomligt.   

Eftersom (1) hävdar att Gud är maximalt fullkomlig, nödvändig och orsaken till all annan 

existens, så kan inte Gud bli mer fullkomlig genom aktualisering av potential eller börja 

existera som ett resultat av en sammansättning av delar. Om Gud är maximalt fullkomlig så 

måste Gud alltså vara ren aktualisering (10) och enkel (11), eftersom det annars skulle finnas 

potential eller delar att sammansätta. (10) och (11) antyder till (12) och därför måste vi logiskt 

komma till slutsatsen att Gud är enkel (13).    
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2.2 Plantingas kritik  

När Plantinga ursprungligen presenterade sin kritik mot gudomlig enkelhet så riktade han den 

mot medeltida filosofen Thomas av Aquinos förståelse av läran, men trots det tas Plantingas 

kritik på fullaste allvar av försvarare av gudomlig enkelhet än idag. Dolezal skriver till och 

med i sin bok att Plantingas kritik mot läran om gudomlig enkelhet troligtvis kan vara ”the 

single most influential polemic against the doctrine of Divine simplicity in the last fifty 

years…” (Dolezal 2011, 20) och man kan dela upp Plantingas kritik i tre sammanhängande 

punkter: 

1. Problemet med nödvändig existens bortom Gud 

2. Problemet med nödvändig accidens 

3. Problemet med Guds enda egenskap och egenskapers maktlöshet 

Jag kommer nu att förklara dessa problem mer ingående för att sedan sammanfatta dem och 

skriva ut dem i en argumentsform med premisser och slutsats. 

Nödvändig existens och Gud 

Plantinga inleder sin text ”Does God have a nature?” med att bejaka kristen teisms syn på 

Gud som den mest fullkomliga varelsen tänkbart och som är den yttersta orsaken till att 

skapat. Plantinga radar upp ett antal beskrivningar eller egenskaper som tillskrivs Gud och 

som är bidragande till hans storhet såsom kärlek, nåd, kraft och kunskap, men Plantinga säger 

också att störst av dessa är Guds aseitet och suveränitet. Plantinga förklarar att Guds aseitet 

gör att Guds existens är nödvändig eftersom ingenting orsakar eller får Gud att bli till och att 

Guds suveränitet är det som gör att alla andra ting är beroende av Guds existens för att själva 

kunna existera (Plantinga 1998, 225). Det skapade universum är i högsta grad beroende av 

Gud och inte bara som yttersta orsak, utan även som upprätthållare av dess existens menar 

Plantinga. Detta beroende av Gud sträcker sig till alla skapade ting och Plantinga betonar att 

alla fria handlingar, onda som goda, är i grund och botten beroende av Guds tillåtelse för att 

ske. Vi som är skapade ting kan inte påverka detta beroende och kommer aldrig att bli 

fristående från Gud, eftersom alla former av naturlagar och liknande existerar på grund av 

Guds aktiva agerande (Plantinga 1998, 225-226).  

Notera att Plantinga säger att skapade ting har detta eviga beroende av Gud, det antyder till att 

det finns andra ting som inte är skapade och inte har detta beroende. Plantinga menar att det 
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finns abstrakta objekt som inte är beroende av Gud, eftersom det aldrig fanns en tid då de inte 

existerat och exempel på dessa ting säger Plantinga är nummer, typer, påståenden och möjliga 

världar. Plantinga ger ett exempel där han säger att det fanns en tid då människor inte 

existerade men att det aldrig funnits en tid där egenskapen av att vara en människa eller 

påståendet att ”det finns människor” inte existerat. Självklart kan ett sådant påstående vara 

falskt och inte vara sant förrän människan börjar existera, men oavsett så existerar påståendet 

utan orsak (Plantinga 1998, 226). Jag själv vill ge ett exempel på vad jag tror Plantinga 

menar: Ta påståendet ”det finns ett rött hus som inte är rött”, detta påstående är rent av en 

absurditet eftersom det är en logisk motsägelse som omöjligtvis kan existera i verkligheten. 

Antingen så existerar det ett rött hus eller så är huset inte rött, det kan inte vara både rött och 

inte rött samtidigt och även fast det är en ontologisk omöjlighet för detta hus att existera, så 

existerar påståendet om husets existens oberoende av husets faktiska existens. Alltså kan vi 

inte säga att påståendet blir till när tinget som påståendet handlar om blir till och om det inte 

finns en början till påståenden så måste de existera nödvändigt. Det blir ännu mer komplicerat 

när vi talar om Guds egenskaper.  

Eftersom kristen teism säger att Gud är maximalt fullkomlig så innebär det att Gud är 

allvetande, Plantinga definierar allvetande som att veta alla påståenden och huruvida de är 

sanna eller inte. Plantinga säger att om påståenden existerar nödvändigt så betyder det att Gud 

måste känna till alla dessa eftersom en maximalt fullkomlig varelse inte annars är fullkomlig, 

men då betyder det att egenskapen allvetande måste existera för att Gud ska kunna äga det. 

För om inte allvetande existerar, hur kan Gud vara allvetande? Och om det existerar bortom 

Gud så måste Gud vara beroende av allvetandes existens för att vara allvetande och därmed 

blir Guds suveränitet begränsad av någonting bortom Guds egen existens (Plantinga 1998, 

227). Lösningen på detta menar Plantinga är att placera dessa egenskapers existens inom 

Guds natur, genom att säga att det hör till Guds natur att känna till och erkänna existensen av 

alla påståenden och dess sanning (Plantinga 1998, 228). På så sätt blir alla dessa abstrakta 

objekt nödvändiga eftersom det hör till Gud, som är en nödvändig varelse, att känna till dem. 

Detta för oss in på punkt (2). 

Guds egenskaper och accidenser 

Det kan vara svårt att förstå hur abstrakta objekts nödvändiga existens är ett problem för läran 

om gudomlig enkelhet, Dolezal skulle inte förneka att Gud är allvetande och det räcker ju för 

att abstrakta objekt ska få en nödvändig existens. Men kom ihåg att läran om gudomlig 
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enkelhet säger inte att Gud är allvetande, den säger att allt i Gud är identiskt med Gud och om 

allvetande är i Gud så måste Gud vara identisk med allvetande. Men är Gud verkligen endast 

allvetande? gudomlig enkelhet säger att Gud som är nödvändig är identisk med alla sina 

attribut och det betyder i sin tur att Gud inte kan äga någon form av accidens, detta kan inte 

vara en trolig beskrivning av Guds natur eftersom Gud har skapat icke nödvändiga ting, säger 

Plantinga. Exempelvis så skapade Gud Adam vilket ger Gud egenskapen ”att ha skapat 

Adam”, men Adams existens kan inte vara nödvändig eftersom det fanns en tid då Adam inte 

existerat och då måste egenskapen ”att ha skapat Adam” vara en form av accidens (Plantinga 

1998, 233-234). Med andra ord kan vi säga att om Gud är identisk med allvetande så måste 

Gud också vara identisk med ”att ha skapat Adam”, detta får en av två konsekvenser där 

antingen skapandet av Adam blir nödvändigt eller så existerar inte alla egenskaper i Gud 

nödvändigt. Plantinga förklarar att det inte heller hjälper med att säga att det inte är en 

egenskap ”att ha skapat Adam” eftersom det ändå är något som karaktäriserar Gud och visar 

på en sorts förändring hos Gud, och om allt i Gud är nödvändigt så kan vi inte tillåta någon 

form av förändring. Plantinga säger att vi bör förneka gudomlig enkelhet och istället acceptera 

att det finns distinktioner i Gud, eftersom vissa egenskaper som allvetande är nödvändiga för 

Gud och vissa egenskaper som ”att ha skapat Adam” är kontingenta (Plantinga 1998, 234). 

Guda enda egenskap och maktlöshet 

Plantinga säger vidare att även om vi bortser från problemet med Guds accidenser så är läran 

om gudomlig enkelhet ännu inte fri från problem. gudomlig enkelhet säger att Gud är identisk 

med alla sina egenskaper och de i sin tur är identiska med varandra, vilket måste betyda att 

Gud enbart har en egenskap och det låter kontraintuitivt. Läran om gudomlig enkelhet tvingar 

oss att säga att kärlek är detsamma som allestädes närvaro eller att nåd är detsamma som 

allvetande, vilket i sig kan vara svårt att acceptera. Men fler problem uppstår enlig Plantinga 

eftersom gudomlig enkelhet talar om olika egenskaper som är absolut identiska och inte flera 

distinkta egenskaper som är likadana, och om Gud är identisk med en egenskap så måste det 

betyda att Gud är en egenskap. Som vi nämnt tidigare är egenskaper abstrakta objekt som 

exempelvis siffran 7, men likt siffran 7 så kan inte egenskaper veta något, inte älska något, 

inte ha medvetande eller ens liv (Plantinga 1998, 235). Att säga att Gud är identisk med en 

egenskap betyder att alla de tidigare nämnda beskrivningar som exempelvis att inte älska 

något, måste gälla för Gud. Men detta är inte något som är förenligt med kristen teism och kan 

omöjligtvis beskriva den mest fullkomliga varelsen tänkbart. Plantinga menar att med detta i 

åtanke så verkar läran om gudomlig enkelhet vara ett totalt misstag (Plantinga 1998, 235). 
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Guds natur enligt Plantinga 

Plantinga avslutar sin diskurs kring Guds natur med att presentera vad han anser är en lämplig 

syn på relationen mellan Gud och abstrakta objekt. Eftersom Gud äger egenskapen nödvändig 

existens, alltså att Gud inte hade kunnat misslyckas med att existera, så måste det betyda att 

det även existerar vissa nödvändiga sanningar som exempelvis påståendet att Gud existerar. 

Om detta stämmer så följer det att Gud åtminstone också har egenskapen att Gud vet om att 

påståendet ”Gud existerar” är sant och detta gäller även alla andra sanna påståenden, eftersom 

det hör till Guds natur att känna till och erkänna alla sanna påståenden (Plantinga 1998, 255). 

Plantinga säger alltså att de sanningar som existerar som ett resultat av Guds nödvändiga 

existens är bejakade av Gud och bidragande till distinkta egenskaper hos Gud, men detta 

gäller även för andra nödvändiga sanningar som påståendet 7 + 5 = 12. Gud har inte orsakat 

så att sagda påståendet är sant utan dess sanning är en nödvändighet, däremot hör det till Guds 

natur att känna till påståendet och instämma i dess sanning. Det sista Plantinga skriver är att 

nödvändiga sanningar kring abstrakta objekt inte är inom Guds kontroll, vilket betyder att 

Gud inte kan göra 1 + 1 = 2 falskt eller 1 + 1 = 3 sant (Plantinga 1998, 256-257). 

Sammanfattningsvis kan vi förklara Plantingas kritik genom följande argument: 

14. Gud är maximalt fullkomlig och har en nödvändig existens, enligt kristen teism 

15. Eftersom Gud är maximalt fullkomlig så måste Gud vara allvetande 

16. Om Gud är allvetande så hör det till Guds natur att känna till och instämma i alla 

sanna påståenden 

17. Vissa påståenden blir sanna på grund av Guds ageranden 

18. Påståenden vars sanning är kontingenta på Guds agerande är inte nödvändigt sanna 

Alltså  

19. Det måste finnas kontingenta egenskaper i Guds natur 

20. Enligt läran om gudomlig enkelhet är alla egenskaper i Gud identiska med varandra 

och Gud 

21. Om alla egenskaper är identiska så måste det enbart finnas en egenskap i Gud 

22. Egenskaper är maktlösa och icke-personliga eftersom de är abstrakta objekt 

23. Om Gud är identisk med sin egenskap så är Gud en maktlös, icke-personlig och icke-

nödvändig egenskap 

24. Om Gud inte är nödvändig, personlig och absolut kraftfull så är Gud inte maximalt 

fullkomlig 
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25. Men Gud är maximalt fullkomlig 

Alltså 

26. Läran om gudomlig enkelhet måste vara falsk 

Som vi kan se så förutsätter vi (14) och då följer (15) eftersom den maximala formen av 

kunskap är allvetande. (16) följer logiskt av (15) eftersom det hör till allvetandets natur att 

känna till alla påståenden och instämma i de som är sanna. (14) handlar främst om Guds 

skapande egenskaper, när Gud har skapat Adam så blir exempelvis påståendet ”Gud har 

skapat Adam” sant. Om (17) är sant så måste (18) följa eftersom Gud är suverän och inget 

bortom Gud kan tvinga honom agera. Eftersom Adams existens är helt beroende av Guds 

skapande, så är inte Adams existens nödvändig och när Gud skapat Adam så hör det till Guds 

natur att bejaka påståendet ”Gud har skapat Adam”, vilket betyder att Gud har egenskapen 

”att ha skapat Adam” som är en accidens (19). (20) är en beskrivning av gudomlig enkelhet 

och (21) följer logiskt av (20). (22) menar på att egenskaper likt nummer inte är orsakande till 

någonting, exempelvis kan inte siffran 7 älska, hata, skapa eller prata, den bara är. (23) säger 

att om Gud är identisk med en egenskap så måste Gud vara identisk med ett abstrakt objekt 

och abstrakta objekt kan inte handla och då följer (24) logiskt eftersom vi kan tänka oss mer 

fullkomliga ting än abstrakta objekt. (25) är en upprepning av (14) och då måste vi dra 

slutsatsen att Gud inte är maktlös, icke personlig och icke nödvändig, vilket tvingar oss att 

förneka läran om gudomlig enkelhet (26).   

2.3 Dolezals försvar 

När vi läser det argument som Dolezal presenterat så bestrider Plantinga premisserna (1), (2), 

(5) och (10), dessutom kan vi se att Plantinga argumenterat för att slutsatsen (13) är oförenlig 

med premiss (1). Både Dolezal och Plantinga är överens om premiss (1) när den säger att Gud 

är maximalt fullkomlig och äger en nödvändig existens, men det råder skilda åsikter gällande 

Gud som yttersta orsak för all annan existens, (2) upprepar det sista i föregående premiss som 

säger att all existens bortom Gud är beroende av Gud för sin existens, (10) säger att Gud 

måste sakna potential för att vara maximalt fullkomlig, och (13) säger att Gud är enkel. 

Problemen med existensen av abstrakta objekt 

Premiss (1) och (2) säger båda att all existens bortom Gud beror på Gud och Plantinga 

kommer rimligtvis pressa Dolezal på bevis för dessa påståenden, eftersom det skulle innebära 
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att alla nummer, alla påståenden och logiken själv skulle vara beroende av Guds existens för 

att själva existera. Plantinga skulle inte ha problem med att erkänna att allt skapat är beroende 

av Gud för sin existens men hur kan vi säga att Gud skapat abstrakta objekt? Det verkar inte 

ha funnits en tid där dessa abstrakta objekt inte existerat och om det inte funnits en tid där de 

inte existerat eller en tid där de inte kommer existera, så är det rimligt att komma till 

slutsatsen att de är nödvändiga (Plantinga 1998, 226).  

Abstrakta objekt presenterar dessutom ett annat problem för läran om gudomlig enkelhet som 

har att göra med potential hos Gud (10). Ponera att Dolezal har rätt i att Gud är orsaken till 

existensen hos abstrakta objekt, hur gör vi då med Guds allvetande? Om det hör till Guds 

allvetande att känna till och instämma i alla sanna påståenden, hur kan vi säga att Gud är 

allvetande utan potential om Gud först måste se till att alla påståenden existerar och sedan 

instämma i de påståenden som är sanna? Det måste då ha funnits en tid då påståendet ”1+1=2 

(P)” inte existerat och det är först när Gud orsakat P som Gud kommer veta P, erkänna 

existensen av P och instämma i sanningen av P. När Gud nu vet P så kommer Gud ha 

förändrats i sin kunskap eftersom Gud vet en sak mer än innan P börjat existera, vilket betyder 

att Gud inte varit allvetande innan existensen av P och det betyder i sin tur att det fanns en tid 

då Gud inte varit maximalt fullkomlig (Plantinga 1998, 255-256). Dessutom verkar det 

uppenbart att det finns vissa påståenden som blir bekräftade först efter Gud handlat, till 

exempel ”Gud har skapat Adam”, och det betyder att Gud äger potentialen att bekräfta 

sanningen i vissa påståenden allt eftersom. Alltså bör vi förneka (1), (2) på grund av att vissa 

abstrakta objekt äger nödvändig existens, men även (10) eftersom vissa påståenden inte är 

nödvändigt sanna och det betyder att Gud bekräftar sanningen i dessa påståenden först efter 

de gått från falskt till sant.  

Slutligen säger Plantinga att även om vi bortser från dessa ovannämnda problem så kan inte 

(13) vara förenligt med (1), eftersom det skulle innebära att Gud är en egenskap och 

egenskaper är abstrakta objekt som inte kan handla på något sätt. Om Gud inte kan göra något 

så kan Gud inte vara maximalt fullkomlig, vilket är ett krav för kristen teism och därför måste 

vi förneka att Gud är enkel.   

Försvar av gudomlig enkelhet 

Dolezal påpekar i God without parts att Plantinga använder sig av ett entydigt språk när han 

talar om Gud, Gud är radikalt olik allt vi känner till och vi måste därför prata om Guds 

förhållande till alla objekt i analogier (Dolezal 2011, 29). Dolezal menar att vi inte kan förstå 
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hur Gud verkligen är eftersom de gudomliga egenskaperna är exklusiva till Gud och även fast 

skapelsen är lik Gud så kan inte det skapade korrekt representera hur de gudomliga 

egenskaperna existerar i Gud (Dolezal 2011, 149-150). För att förstå egenskaper och dess 

förhållande till Gud så hänvisar Dolezal till TA, som säger att Gud inte äger en abstrakt 

egenskap utan snarare är Gud identisk med det som gör att vi tillskriver Gud en egenskap. Om 

vi säger att Gud är god så är Gud egentligen identisk med det som gör honom god, det som 

gör Gud god är han själv och därför blir Gud sanningsgöraren av alla sina attribut (Dolezal 

2011, 162). Min tolkning av Dolezals argument är att det inte finns ett abstrakt objekt som 

heter allvetande i Gud, istället menar Dolezal att Gud är på ett sätt som skapar en effekt, 

denna effekt gör att vi uppfattar honom som exempelvis allvetande och utifrån denna 

erfarenhet så tillskriver vi Gud egenskapen allvetande, även om Gud inte äger någon del inom 

sig som heter allvetande.  

Det andra misstag som Dolezal skulle peka ut i Plantingas kritik är att Plantinga placerar Gud 

inom tid och detta får det verka som att Gud äger accidenser, men för att vara helt fri från 

potential så måste vi placera Gud utanför tid. Dolezal säger att allt som äger potential och 

aktualisering nödvändigt befinner sig i tid, men att Gud som är ren aktualisering därmed 

måste vara oberörd av dåtid, nutid och framtid (Dolezal 2011, 89-90). Om Gud inte påverkas 

av dåtid, nutid eller framtid så måste Gud uppleva alla dessa tidpunkter i ett enda nu och 

Dolezal beskriver detta varande som centrumpunkten i en cirkel. Punkten i en cirkel är enkel 

och relaterar till hela cirkeln på exakt samma sätt samtidigt, vilket är en bra beskrivning av 

gudomlig enkelhet enligt Dolezal (Dolezal 2011, 91). Min tolkning av Dolezal säger att 

utifrån denna beskrivning av Guds relation till tid så kan vi förstå att Gud aldrig får 

egenskapen ”att ha skapat Adam”, eftersom det inte funnits en tid för Gud då han inte haft 

egenskapen ”att ha skapat Adam”. För skapade ting som befinner sig i tid blir detta väldigt 

abstrakt, men vi är som Dolezal tidigare påpekat begränsade i vårt förstånd (Dolezal 2011, 

141-142) och kan därför inte förvänta oss att förstå hur detta går till. Viktigt att notera är 

Dolezal inte menar att skapelsen alltid existerat och aldrig börjat existera eftersom detta skulle 

betyda att skapelsen är nödvändig och oberoende av Gud, snarare menar Dolezal att Gud är 

fullkomlig aktualisering och som ett resultat av detta så kommer skapelsen att börja existera 

(Dolezal 2011, 39). På så sätt blir skapelsen beroende av Gud, för om Gud inte är ren 

aktualisering så kommer inget att bli till. Plantinga har i sin text förutsett detta motargument 

och besvarar denna kritik genom att säga att inget i Bibeln eller i det essentiella kristna 

budskapet hintar om att Gud är bortom tid, snarare verkar det som att Gud är i tid eftersom 
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Gud skapat Adam innan Gud skapat Abraham eller 1900-tals filosofen Bertrand Russell. 

Enligt Plantinga så är det en hopplös ansträngning när man säger att Gud är bortom tid 

(Plantinga 1998, 235). Det öppnar därmed frågan om huruvida Dolezal har stöd i Bibeln för 

Guds avsaknad av potential, men också hela läran om gudomlig enkelhet.  

När Dolezal presenterar det bibliska stödet för läran om gudomlig enkelhet så börjar han med 

att säga att det inte finns ett explicit uttalande i skriften som säger att Gud är enkel, men att vi 

måste använda oss av gudomlig enkelhet för att förklara Guds aseitet, enhet, oändlighet, 

oföränderlighet och evighet (Dolezal 2011, 67). Dolezal använder sig av 5 Mos. 6:41 som 

säger ”Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en.”, när Dolezal talar om Guds enhet. Enligt 

Dolezal så kan vi se här hur Gud avskiljer sig från alla andra när Gud säger att han är en, han 

är unik och ingen är som honom, vilket i första anblick inte verkar vara ett metafysiskt 

påstående. Men när vi läser 5 Mos. 32:39 ”Se nu: Jag, jag är Gud, det finns ingen Gud vid 

sidan av mig. Jag dödar och jag gör levande, jag slår och jag helar. Ingen kan rädda ur min 

hand.” och Jes. 44:8 ” Var inte rädda eller förskräckta. Har jag inte låtit er höra om det och 

förkunnat det för länge sedan? Ni är mina vittnen. Finns det någon annan Gud än jag? Nej, det 

finns ingen annan klippa, jag vet ingen.”, så ser vi att Gud är annorlunda från alla andra och 

Dolezal menar att det enda som kan beskriva en Gud olik allt annat är läran om gudomlig 

enkelhet (Dolezal 2011, 73). 

Sammanfattningsvis kan vi alltså säga att Dolezal inte är överens med Plantinga om 

premisserna (16), (20) och (23) eftersom de bygger på ett missförstånd av läran om gudomlig 

enkelhet. (16) säger att Gud måste vara allvetande för att vara maximalt fullkomlig och enligt 

Dolezal kan vi inte säga att Gud är egenskapen allvetande, utan Gud är identisk med det som 

gör att han är allvetande. (20) säger att Gud måste äga kontingenta egenskaper eftersom Guds 

handlande resulterar i icke nödvändiga attribut hos Gud som exempelvis ”att ha skapat 

Adam”, men Dolezal menar att detta skapande sker på grund av att Gud är ren aktualisering 

och eftersom Gud är utanför tiden så påverkas inte Gud av dåtid, nutid eller framtid. (23) 

menar att Gud måste vara ett abstrakt objekt eftersom Gud är identisk med alla sina attribut 

men Dolezal menar återigen att detta är felaktigt eftersom Gud är identisk med det som gör att 

vi tillskriver Gud en egenskap och anledningen till att vi gör detta misstag är på grund av att 

vi försöker beskriva hur Gud är med vårt begränsade förnuft och språk.  

 
1 Svenska Folkbibeln 2015 
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Detta försvar av läran om gudomlig enkelhet bidrar till nyansering av Dolezals tidigare 

argument och det är därför lämpligt att utöka argumentet så att det innefattar detta försvar. För 

att inte upprepa onödigt mycket information så kommer jag komprimera ner Dolezals 

föregående argument på vissa punkter.  

1. Enligt kristen teism så är Gud maximalt fullkomlig, hans existens är nödvändig och 

yttersta orsaken till all annan existens 

27. Alla skapade ting är sammansättningar av någon form  

28. Alla sammansättningar har potential, delar och sammansättare  

29. Allt som äger potential, delar och sammansättare är inte maximalt fullkomliga eller 

den yttersta orsaken för alla andra tings existens 

30. Människan är en sammansättning med begränsat förstånd och språk 

31. Människor kan inte förstå Guds existens eftersom Gud är transcendent 

32. Människor upplever effekterna av Guds existens med sitt begränsade förstånd och 

tillskriver Gud egenskaper med sitt begränsade språk 

33. Dessa egenskaper resulterar i att Gud äger delar och gör Gud till en sammansättning 

34. Men Gud kan inte vara en sammansättning på grund av (28) 

35. Gud är identisk med det som gör att egenskaper tillskrivs honom, vilket är han själv 

(TA) 

36. Om (35) så följer det logiskt att Gud är enkel 

Alltså 

37. Gud är enkel 

2.4 Min analys av Dolezals försvar 

Efter att ha analyserat Plantingas argument av läran om gudomlig enkelhet och Dolezals 

försvar så ser jag att Plantinga inte tagit TA eller Guds transcendens över tid i beaktning, 

vilket gör att Dolezal och läran om gudomlig enkelhet undkommer Plantingas kritik att Gud 

är maktlös eftersom Gud är identisk med en egenskap som är ett abstrakt objekt. Dessvärre 

verkar det som att läran om gudomlig enkelhet istället öppnat upp sig för annan kritik som 

behöver hanteras rörande just det analoga språkbruket och Guds transcendens över tid.  

Gud och analogi 
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En av de viktigaste poängerna för Dolezals förståelse av gudomlig enkelhet är att vi som 

människor inte kan tala om Gud på ett sätt som faktiskt beskriver hur han är, eftersom vårt 

förnuft och språk är begränsat. Men att använda detta som ett försvar av läran om gudomlig 

enkelhet är att skjuta sig själv i foten, för är det inte så att Dolezal använder sig av ett 

mänskligt språk och förnuft när han lägger fram detta påstående? Det blir på så vis ett 

självbesegrande argument och tvingar oss att sluta upp med all form av kristen teologi, vilket 

visar på att detta försvar är meningslöst. Vidare skulle det i värsta fall betyda att Bibelns 

beskrivningar av Gud inte är giltiga eftersom dess författare är begränsade människor och i 

bästa fall skulle det betyda att vi bör tolka Bibeln som en analogi utan någon träffsäker 

beskrivning av verkligheten. Oavsett vilket av dessa alternativ man tar så kommer det få 

ödesdigra på sättet vi läser och förstår Bibeln, vad gör vi med till exempel Johannesevangeliet 

3:16-17 ”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på 

honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv” eller Romarbrevet 1:3-4 ”Evangeliet handlar om 

hans Son, som till sin mänskliga natur är född av Davids ätt och som genom helighetens Ande 

med kraft har bevisats vara Guds Son efter uppståndelse från de döda: Jesus Kristus, vår 

Herre.” ? Dessa två exempel är beskrivningar av det evangelium som kristna traditionellt 

predikat, men betydelsen av dessa verser är oklara om vi ska tolka dem analogiskt. 

Förutom detta så verkar det som att Bibeln tillskriver Gud en rad beskrivningar som skulle 

strida mot uppfattningen att vi inte kan säga något träffande om Gud. I Ps. 34:9 står det 

”Smaka och se att Herren är god! Salig är den som flyr till honom!” och om vi utgår från 

denna vers så kan vi se att Bibeln uppmanar oss att ”Smaka och se att Herren är God!”, vilket 

är omöjligt om Gud är helt bortom vårt förstånd. I 5 Mos. 32:4 står det ”Han är klippan, 

fullkomliga är hans gärningar, för alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig 

och rättvis är han.” och här kan vi se att Bibeln beskriver Gud som trofast, rättfärdig och 

rättvis och på grund av detta så är det hans gärningar fullkomliga. Istället för att Bibeln ser till 

Guds gärningar och ger Gud en beskrivning utifrån dessa så pekar Bibeln på tre distinkta 

attribut i Guds natur som en förklaring till Guds handlingar, vilket pekar på olika egenskaper 

som inte är uppenbart identiska med varandra inom Gud. Dolezal förklarar dessvärre inte hur 

man kan harmonisera dessa typer av bibelverser med läran om gudomlig enkelhet. Dolezal 

skriver att läran om gudomlig enkelhet inte uttryckligen finns i skriften men att endast den 

kan harmonisera Bibelns beskrivningar av Gud som oföränderlig, enhetlig, oändlig med mera 

(Dolezal 2011, 67), vilket jag tolkar det som en överdriven tilltro till thomism snarare än en 

ärlig tolkning av Bibelns beskrivningar av Guds natur. 
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Gud och tid 

Som tidigare nämnt måste Gud sakna potential eller accidens för att vara absolut enkel och 

Plantinga menade på att Guds skapande handlingar visar på att både potential och accidens 

existerar hos Gud, men Dolezal avvisade detta genom att placera Gud utanför tid och på så 

sätt blir inte Gud påverkad av tidsliga händelser, som exempelvis ”Adam börjar existera”. Vid 

första anblick kan det verka som att det är tillfredsställande lösning, men när vi börjar 

försöker applicera denna syn på Guds tidlöshet på Bibeln så blir det inte helt oproblematiskt.  

För att demonstrera vad jag menar kommer jag att använda mig av Nicholas Wolterstorffs text 

”Gud består alltid”, som jag anser visar på en giltig kritik mot läran av gudomlig enkelhet. 

Wolterstorff argumenterar för att Gud känner till olika händelser som skett, sker och kommer 

ske i den mänskliga historien utöver Guds planerande och genomförande av händelser i 

historien. För att kunna att en händelse inte skett så måste det funnits en tid då händelsen inte 

ännu skett och om tiden då händelsen ännu inte skett existerar, så följer det att det då funnits 

en tid då en händelse kommer ske. Bibeln beskriver Gud som att ha dessa tre distinkta 

egenskaper som är att veta om tiden innan händelser skett, tiden när händelser sker eller tiden 

när händelser kommer att ske. Att äga dessa tre egenskaper är omöjligt för Gud om alla 

tidpunkter är som ett enda nu för Gud. Utöver dessa handlingar så utför Gud två andra tidsliga 

handlingar: planerandet av händelser och åstadkommande av händelser. Dessa handlingar är 

enligt Wolterstorff nödvändiga för att Bibelns beskrivning av Gud som en förlossande Gud 

ska vara giltig, vilket betyder att ett förnekande av dem skulle leda till ett förnekande av 

Bibelns centrala budskap (Wolterstorff 1999, 151-152). 

Wolterstorff säger att en försvarare av läran om gudomlig enkelhet troligtvis skulle peka på 

bibelverser som talar om Guds oföränderlighet som exempelvis Mal. 3:6 ”Jag, Herren, har 

inte förändrats, och ni, Jakobs barn, har inte utplånats.”, vilket verkar vara inkompatibelt med 

Guds relaterande till tidsliga händelser. Men verser som denna talar inte om potentiallösheten 

eller tidlösheten i Guds natur, just Malaki 3:6 verkar snarare tala om Guds trofasthet mot sitt 

folk när man läser den i sin kontext. Därför kommer Wolterstorff till slutsatsen att Guds 

potentiallöshet och tidlöshet saknar bibliskt stöd (Wolterstorff 1999, 152-153).   
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3. Slutsats 

Med allt detta sagt kommer då frågan, är det argumentet som Dolezal presenterat för läran om 

gudomlig enkelhet giltigt och rimligt?  

3.1 Giltighet 

Dessvärre verkar det som att försvaret som Dolezal presenterat mot Plantingas kritik inte är fri 

från motsägelser eftersom premisserna (31), (32) och (35) inte är förenliga med varandra. (33) 

och (34) säger att Guds transcendens i samband med våra mänskliga begränsningar gör det 

omöjligt för oss att tala om eller förstå hur Gud verkligen är och (35) gör ett positivt uttalande 

om Guds natur (TA). Det är en logisk motsägelse att säga ”vi kan inte uttala oss om Gud” för 

att i nästa stund säga ”vi kan uttala oss om Gud” och på grund av denna motsägelse måste vi 

avvisa detta argument.  

Vi måste därför anta den ursprungliga versionen av argumentet för läran om gudomlig 

enkelhet och frågan blir därmed huruvida Alvin Plantingas kritik är giltig. Plantinga är en 

skicklig analytisk filosof och det märks när man går igenom hans argument mot läran om 

gudomlig enkelhet, det är ingen uppenbar motsägelse bland premisserna och slutsatsen verkar 

följa logiskt av dem. En kritik jag har mot Plantingas argument är att det förutsätter att 

abstrakta objekts existerar i verkligheten, vilket jag inte finner särskilt troligt. Det är svårt att 

tro på påståendet att dessa abstrakta objekt, som exempelvis siffran 3, existerar frikopplat från 

rationella väsen eftersom det inte verkar finnas ett uppenbart vart de i så fall skulle existera 

någonstans. Premiss (22) säger att egenskaper är abstrakta objekt som inte kan handla, men 

min tes är att abstrakta objekt är begrepp utan en ontologisk verklighet bortom tanken och det 

betyder att om det inte finns någon som tänker på ett visst begrepp, så existerar det inte. Så 

med andra ord när vi säger att Gud är allvetande då menar vi inte att Gud är ett ting som heter 

allvetande, vi menar att Gud vet allt och begreppet av att veta allt är att vara allvetande.  

Med det sagt så är Plantingas kritik fortfarande giltigt och slutsatsen följer oavsett, för om vi 

byter ut ordet egenskap mot begrepp så följer det ändå att Gud är maktlös. Begrepp kan inte 

självständigt handla och är därmed i behov av en aktiv agent eller person som instantierar det 

som de beskriver i verkligheten och det leder oss till att avvisa argumentet för läran om 
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gudomlig enkelhet eftersom det inte är förenligt med premiss (1), som säger att Gud är 

maximalt fullkomlig och yttersta orsaken till all annan existens.  

3.2 Rimlighet 

Läran om gudomlig enkelhet verkar dessvärre även falla på punkten om rimlighet eftersom 

kristen teism förutsätter en Gud som existerar i tiden och för att läran om gudomlig enkelhet 

ska vara fungerande måste Gud vara bortom all form av potential eller tid. Wolterstorff 

argumenterade för att den Gud som beskrivs i Bibeln är en förlossande Gud som tar hänsyn 

till dåtid, nutid och framtid när han planerar och åstadkommer händelser som är nödvändiga 

för Guds förlossande verk. Det finns stora svårigheter i att förena tanken av en absolut tidlös 

Gud med Bibeln som resonemanget ovan och eftersom det är en central del av kristen teism, 

så faller även rimligheten i läran om gudomlig enkelhet.  

3.3 Avslutande ord 

Med denna uppsats ämnade jag att undersöka huruvida ”Läran om gudomlig enkelhet är det 

mest rimliga och giltiga gudssynen i förhållande till kristen teism?” genom att analysera två 

texter av Dolezal och Plantinga. Efter en noggrann argumentationsanalys har jag kommit till 

slutsatsen att läran gudomlig enkelhet inte är den mest rimliga eller giltiga gudssynen i 

förhållande till kristen teism. Detta beror på att läran om gudomlig enkelhet inte verkar vara 

förenlig med Bibelns beskrivning av Gud, vilket är ett krav för kristen teism, samt att 

argumentet för läran om gudomlig enkelhet inte är motsägelsefritt. Det är troligtvis fullt 

möjligt att formulera om läran om gudomlig enkelhet så att den är förenlig med deism eller en 

annan form av teism, den undersökningen får göras någon annanstans, men jag ser dessvärre 

inte att läran som förenlig med kristen teism.   

3.4 Tack 

Jag vill tacka Ulf Zackariasson för dina värdefulla tips kring källor, förklaringar av svåra 

begrepp och din hjälp med formuleringar i min text, det har varit tryggt att ha din vägledning i 

skrivandet av denna uppsats. Jag vill även rikta ett särskilt tack till Martin Helgesson för att 

du tog dig tid att hjälpa mig med en korrekturläsning, för din villighet att diskutera alla mina 

frågor och för ditt enorma stöd under livets svåra stunder. Slutligen vill jag tacka min älskade 
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fästmö Vanessa, min fantastiska syster Nicole och mina lojala vänner Arman och Mikael för 

ert oändliga tålamod och stöd under denna svåra period. Utan er är det tveksamt om jag hade 

klarat av att skriva en uppsats överhuvudtaget.   
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