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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Alltsedan upplysningstiden har religiös tro utsatts för utmaningar från de som hävdar att 

naturvetenskapen på ett tillfredsställande sätt kan förklara verkligheten i dess helhet. Idag är 

Richard Dawkins den som är mest känd för att torgföra en sådan uppfattning. Och fastän många inte 

tar honom på allvar så verkar den allmänna uppfattningen ändå vara att det existerar en friktion 

mellan tro och vetenskap. 

En person som befann sig i en liknande situation var Thomas av Aquino, präst i 

dominikanerorden och magister i teologi. Hans tid, 1200-talet, präglades av återupptäckten av 

Aristoteles filosofi som hade varit bortglömd i den kristna civilisationen under mer än 500 år. 

Denna filosofi var den nya vetenskapen som hade utvecklats utan kunskap om den kristna tron och 

som t.o.m. verkade motsäga den. Följden blev att aristotelianismen blev förbjuden vid många 

kyrkliga läroinstitut. Aquino däremot blev introducerad till Aristoteles verk under sina 

grundläggande studier i Neapel, en bekantskap som fördjupades när han studerade för Albert den 

Store i Köln. Tack vare denna bildning lyckades Aquino inte bara harmonisera den kristna tron med 

denna nya filosofi, en bedrift G.K. Chesterton beskrev som "Aristoteles dop",1 utan han utvecklade 

även en teologi som med hjälp av den aristoteliska filosofin utlägger den kristna uppenbarelsen på 

ett ordnat och klargörande sätt.

I grunden för denna hållning finns övertygelsen att tron och förnuftet, som båda har Gud 

som orsak, inte kan motsäga varandra. Det är just denna hållning som fick påven Leo XIII att ge ut 

encyklikan Aeterni Patris där han lyfter fram Thomas av Aquinos filosofi och teologi som 

förebildlig. Leo XIII:s thomistiska förnyelse fick dock ett slut inom den katolska teologin efter 

Andra Vatikankonciliet och intresset svalnade. Intressant nog innebar thomismens minskade 

inflytande i den katolska världen en spridning bortom den konfessionella gränsen.2

Frågan om förhållandet mellan tro och förnuft fortsätter att vara en angelägenhet, och därför 

vill denna uppsats närmare undersöka hur Thomas av Aquino ser på detta förhållande.

1 Chesterton 1987, 71
2 Introduktionen i The Cambridge Companion to Aquinas tar upp detta ämne på sidorna 1-2.
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1.2 Metod och frågeställning 

Frågeställningen för denna uppsats kommer att beröra Thomas av Aquinos syn på harmonin mellan 

tron och förnuftet genom att specifikt undersöka våra möjligheter till kunskap om Gud, vanliga 

invändningar mot den, och hur man kan bemöta dessa invändningar. Frågeställningen är således:

Vad finns det för kritik mot Thomas av Aquinos syn på förnuftets möjligheter till kunskap om Gud 

och hur kan den kritiken bemötas? 

Fokus för denna uppsats kommer att vara två artiklar i Summa Theologiae som behandlar 

kunskap om Gud genom förnuftet respektive kunskap om Gud genom tron. Uppsatsen kommer 

således att vara uppdelad i två delar, första delen som handlar om naturlig kunskap om Gud och den 

andra delen som handlar om tron som kunskap. Artiklarna som jag har valt kommer att fungera som 

en utgångspunkt för min presentation av dessa ämnen, men även andra delar av Summa Theologiae 

kommer att tas upp för att bättre belysa Thomas av Aquinos syn på respektive ämnen. 

Båda dessa delar, efter att de har presenterats, kommer att problematiseras med hjälp av 

filosofer som tänker annorlunda. Första delen kommer kritiseras med hjälp av David Humes och 

Immanuel Kants filosofier. Anledningen till att jag väljer just dem är för att deras tänkande har haft 

den största inverkan på kritiken av den metafysik på vilken Aquino grundar sina gudsbevis. En 

problematisering av den andra delen kommer presenteras utifrån en artikel av Anthony Kenny. 

Kenny är en av de mest kända nutida filosofer, och hans kritik mot tron formuleras på ett tydligt och 

sakligt sätt, och delas av många icke-troende som inte nödvändigtvis är religionsfientliga.  Av dessa 

anledningar har jag valt att presentera och bemöta just Kennys kritik mot tron.

Metoden för uppsatsen är således en argumentationsanalytisk sådan, där jag lägger fram 

argument för en tes, presenterar argument mot, och sedan besvarar kritiken. För att bättre klargöra 

denna metod har jag tagit hjälp av Carl-Henric Grenholms bok Att förstå religion – metoder för  

teologisk forskning. Grenholm definierar tes som en övergripande ståndpunkt, 3 medan 

argumentation syftar till den motivering som en person lägger fram för sin ståndpunkt: ''Det är en 

samlad slutledning, i vilken kan ingå flera premisser.''4 Med argument menar Grenholm en enskild 

premiss som ingår i en argumentation.5

Enligt Grenholm syftar en argumentationsanalys dels till att klargöra en författares 

ståndpunkter i en text, men också att man kritiskt prövar dessa ståndpunkter.6 Denna uppsats har 

båda dessa aspekter i analysen. När det gäller den andra aspekten, som handlar om att pröva 

3 Grenholm 2006, 278
4 Grenholm 2006, 280
5 Ibid.
6 Grenholm 2006, 277

4



hållbarheten i  ett argument, så finns det två uppgifter att utföra: 1) Att pröva om argumentet är sant 

eller rimligt (i detta fall om det är sant).7 2) Att pröva om argumentet är relevant,8 huruvida 

resonemanget som förs i argumentet logiskt leder till den tes som författaren håller. 

Allt detta är precis vad jag gör i delen om naturlig kunskap om Gud. Jag presenterar Aquinos 

argument för att förnuftet kan få sann kunskap om Gud, samt relevansen hos argumenten för den tes 

han driver. Genom Hume och Kant prövas sanningsanspråken i Aquinos argument. Humes och 

Kants motargument kommer också att granskas utifrån de uppgifter som avser att bedöma 

hållbarheten i  ett argument. När det gäller den övernaturliga delen om kunskap om Gud så 

tillämpas inte denna metod riktigt på samma sätt. Detta eftersom Aquino ansåg att tron inte kan 

bevisas. Han ger inga argument för trons sanning.9 Vad som istället kommer att prövas här är 

hållbarheten i Anthony Kennys kritik mot tron som främmande för förnuftet.

Anledningen till att jag valt denna metod är att visa att Thomas av Aquinos tänkande låter 

sig kritiseras på filosofiska grunder. När han talar om Gud i Summa Theologiae så börjar han inte 

med att referera till Bibeln eller en subjektiv upplevelse, utan apellerar till en objektiv verklighet 

som människor kan känna till endast med hjälp av sitt förnuft. Ett annat skäl är dessutom att en 

ståndpunkt blir mer tydlig när den kontrasteras mot en motsatt ståndpunkt, något artiklarna i 

Summa Theologiae är goda exempel på.

Efter att ha gjort allt detta kommer jag till sist att komma till en slutsats där jag kommer att 

ge svar på frågeställningen och reflektera över vilka konsekvenser man kan dra av detta svar. I 

samband med detta, för att bättre förstå hur Thomas av Aquino ser på förnuftets kunskap om Gud så 

kommer den, utifrån bägge aspekten jag har behandlat, den naturliga respektive övernaturliga 

kunskapen, att sättas i bakgrund mot vad Aquino ser som den kompletta kunskapen om Gud. Denna 

kunskap är vad de frälsta i himmelen har, som kallas visio beatifica.10

 Summa Theologiae, fastän ett teologiskt verk, har många filosofiska ansatser.  Aquino ansåg 

att filosofin kunde vara till hjälp för att klargöra teologiska ståndpunkter, men då han även värnade 

om filosofins integritet som endast kan acceptera premisser baserade på det blotta förnuftet, så är 

hans filosofiska resonemang inte beroende av den kristna uppenbarelsen. Tron däremot är något 

man inte kan resonera fram sig till utan den måste accepteras som något som kommer utanför 

förnuftet men som i princip inte står i motsättning till den. Denna uppsats kommer därför att 

undersöka den naturliga kunskapens giltighet medan den inte kan göra det angående tron som 

kunskap. Där kommer uppsatsen endast att fokusera på frågan om vilken form av kunskap som 

7 Grenholm 2006, 285
8 Grenholm 2006, 288
9 Dock menar Aquino att man kan ge argument för dess trovärdighet.
10 Det saliga skådandet.
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Aquino tillskriver tron. Fast även här kommer det finnas en filosofisk diskussion kring tron.

1.3 Teori

Då denna uppsats behandlar kunskap om Gud så är det passande att ägna detta avsnitt åt 

kunskapsteori. Denna gren av filosofin, som även kallas epistemologi, undersöker vad kunskap 

består av, samt villkoren för våra möjligheter till kunskap. 

En klassisk definition av vad som räknas som kunskap utgår från tre följande kriterier: 

''1) Att 'p' [en proposition] är sant; 2) personen är övertygad om att 'p' är sant; 3) personen har goda, 

tillfredsställande eller tvingande skäl för att tro att 'p' är sant.''11

Dessa kriterier bildar en definitionen av kunskap som ''sann, välgrundad övertygelse.''12 

Denna definition har kritiserats av senare filosofer, t ex Gettier som problematiserade vad som kan 

räknas som en välgrundad övertygelse.13

Jag kan inte redogöra för alla uppfattningar inom kunskapsteorin, men i den moderna 

filosofin brukar man nämna tre stora grenar: rationalism, empirism, och idealism.

Rationalismen är en inriktning som hävdar att vår kunskap endast kan grunda sig på premisser som 

kan accepteras av det blotta förnuftet.14 Exempelvis Descartes som med sitt metodiska tvivel 

kommer fram till den mest fundamentala insikten i sin filosofi, nämligen att vårt medvetande om 

vår egen kognitiva verksamhet är den säkraste kunskapen vi har, och på denna ska all annan 

kunskap byggas.15 

Empirismen däremot hävdar att vår kunskap grundar sig på vår erfarenhet och det vi uppfattar med 

våra sinnen.16 John Locke, en av de första empiristerna, såg två erfarenheter som vi skapar våra 

idéer med, förnimmelser och reflektion. Från dessa skapas enkla idéer med vilka man kan skapa 

sammansatta idéer.17 David Hume delar denna uppfattning, vilket uppsatsen kommer att visa.

Idealismen, och här syftar jag specifikt på den tyska versionen, menar mot empiristerna att det är 

vårt förnuft som ger mening åt våra sinneserfarenheter. Dock menar man även mot rationalisterna 

att denna mening är subjektiv, vårt förnuft upptäcker inte denna mening utan formar den.18 Det är 

Immanuel Kant som står som grundare för denna inriktning, och hans uppfattning kommer att 

presenteras närmare längre fram i uppsatsen.

11 Grön et al. 1988, 310
12 Ibid.
13 Se Jonsson 2004, 32 för en presentation av ''Gettiers problem.''
14 Grön et al. 1988, 457
15 Ibid.
16 Grön et al. 1988, 132
17 Grön et al. 1988, 331
18 Grön et al. 1988, 252
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Vad som är viktigt att komma ihåg i detta sammanhang är att kunskapsteori som en enskild 

gren inom filosofin är ett relativt nytt fenomen, då den tidigare hörde till metafysiken.19 Descartes 

inledde dock ett paradigmskifte inom den västerländska filosofin genom att först fråga vad det är vi 

kan veta och sedan bygga en filosofi utifrån det.20 

Anledningen till att detta är viktigt att komma ihåg är att när nutida filosofer försöker 

kategorisera Thomas av Aquinos kunskapsteoretiska position, går många i fällan att placera honom i 

kategorier som endast finns i den moderna kunskapsteorin.21 En sådan klassificering måste ses som 

anakronistisk. Aquino var inte bara omedveten om Descartes och andra filosofer som följde, han 

ställde även andra frågor. Det betyder dock inte att en diskussion mellan dessa olika filosofier inte 

är möjlig, det gäller bara att vara medveten om när den historiske Aquino slutar och thomismen tar 

vid. Thomismen är den efterföljande tradition efter Aquino som uppenbarligen inkluderar honom 

själv men utvecklar det han tänkte och skrev. Jag kommer skriva mer om thomismen i nästa avsnitt.

Innan jag kort redogör för den kunskapsteori som Thomas av Aquino förutsätter skulle jag 

först vilja klargöra användandet av ordet förnuft. Ordet kan användas i en allmän respektive 

specifik betydelse. Den allmänna betydelsen syftar helt enkelt på människans kognitiva fakultet, 

d.v.s. vår förmåga att förvärva kunskap.22 Den specifika betydelsen används i en kontext där vår 

kognitiva fakultet delas upp i två aspekter. Den första aspekten kan kallas passiv, där vår kognitiva 

fakultet tar emot data utifrån och ordnar upp den på ett sätt så att vi kan ha en klar förståelse av den. 

Denna aspekt benämns som intellectus på latin och förstånd på svenska. Den andra aspekten kan 

kallas aktiv och är den som inleder diskursiva processer för att införskaffa kunskap. Denna aspekt 

benämns som ratio på latin och förnuft på svenska.23 

Båda aspekterna finns med när vi förvärvar kunskap, och därför när jag i denna uppsats ställer 

frågan angående förnuftets förmåga till kunskap om Gud så använder jag förnuft i ordets allmänna 

betydelse eftersom det inte är relevant för uppsatsens frågeställning att ange en specifik aspekt av 

vår kognitiva fakultet. Ordet ''intellekt'' kommer i uppsatsen att användas synonymt med den 

allmänna betydelsen av förnuft. 

Jag ska nu redogöra för den kunskapsteori som finns i grunden för Aquinos resonemang 

angånde kunskap om Gud. När det gäller vår förmåga att förvärva kunskap så följer Aquino 

Aristoteles när han delar upp den kognitiva fakultetens process i tre handlingar,24 eller akter :

19 Grön et al. 1988, 110-111
20 Grön et al. 1988 111
21 Allan 1997, 5
22 Rahilly 1911, ''Reason.''
23 Jonsson 2004, 155
24 Sanguineti 1992, 11

7



•Den första akten kallas för enkel uppfattning, där vi bildar begrepp eller idéer av de ting vi har 

uppfattat med våra sinnen. Detta sker genom abstraktion. Jag kan med mina sinnen uppfatta 

en specifik människa. Men jag kan också från denna specifika människa betrakta alla de 

egenskaper som hon har gemensamt med alla andra människor, d.v.s. hela mänskligheten. 

Vilken människa som helst, oavsett utseende, ålder, kön e.t.c., har alltid vissa egenskaper, 

som t. ex. en kroppslig dimension, en biologisk dimension, eller en förnuftig dimension. När 

vi betraktar dessa egenskaper så betraktar vi inte längre en specifik människa, utan 

människan som ett universiellt begrepp som vi har abstraherat från att observerat enskilda 

människor. Sinnena kan aldrig uppfatta människan som begrepp, de kan bara uppfatta 

enskilda individuella människor.  Uppfattandet av människan som begrepp är därför av 

intellektuell natur. Vi skulle kunna kalla det för ett intellektuellt skådande.

•Den andra akten kallas för omdöme, där vi kopplar relaterar olika begrepp till varandra, antingen 

genom komposition eller division. I fallet komposition har olika begrepp satts samman. Vi 

kan ta som exempel begreppen människa och dödlig, och sedan sätta samman dem i en 

proposition: Människan är dödlig.  Skulle vi istället skilja två begrepp från varandra så talar 

vi om division. T. ex. propositionen elefanter kan inte köra bil. Komposition syftar alltså på 

jakande propositioner medan division syftar på nekande propositioner. Dessa propositioner 

är antingen sanna eller falska. Enligt Thomas av Aquino är vi kapabla till detta omdöme 

p.g.a. att vårt förnuft är självreflekterande.25 Vi har inte bara medvetenhet, utan vi är 

medvetna om denna medvetenhet. Vi kan alltså inte bara bilda oss en uppfattning om 

verkligheten såsom den beskrivs i den första akten, utan vi kan även uppfatta hur vi bildar 

oss den uppfattningen. Och då kan vi se om den uppfattning vi har om verkligheten stämmer 

överens med hur verkligheten faktiskt är beskaffad. I skolastiken kallas detta för adaequatio  

rei et intellectus,26 och detta identifieras i dagens filosofiska kretsar som 

korrespondensteorion för sanning.27

•Den tredje akten kallas för resonemang, där vi genom två olika propositioner bildar en syntes av 

de propositionerna. Detta gör man genom en syllogism, som innehåller premisser och en 

slutsats. T. ex.: Premiss 1: Alla människor är dödliga. Premiss 2: Sokrates är en människa. 

Slutsats: Sokrates är dödlig.

Enligt Aquino uppnår vi kunskap när intellektet uppfattar något som sant.28Vi kan alltså inte säga 

25 MacDonald 1993, 162
26 Samstämmighet mellan tinget och intellektet.
27 Jonsson 2004, 24
28 Allan 1997, 47
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oss ha kunskap i den första akten, men den är en förutsättning för kunskap.29 Vi uppnår kunskap i 

den andra och tredje akten, varav den tredje akten är den mest fullkomliga kunskapen eftersom vi 

där inte bara känner till sanningen av vad intellektet uppfattar, utan också varför det är sant.30 Jag 

vet att elektricitet får en ugn att fungera, men en elektriker vet även vad elektriciteten gör som får 

ugnen att fungera. Elektrikern har till skillnad från mig en fullkomlig kunskap om detta, för han 

eller hon känner inte bara till sanningen om elektricitetens koppling till ugnens funktion, utan kan 

också ge en förklaring till detta.

1.4 Tidigare forskning

Thomas av Aquinos tänkande har gett upphov till en lång tradition av efterföljare som kallas för 

thomism. En särskild strömning inom thomismen kallas kommentarstraditionen, som präglas av 

folk som kommenterat Summa Theologiae. Denna strömning ser också vissa kommentatorer, t. ex. 

kardinal Cajetan, som normgivande uttolkare av den thomistiska läran.31 Den mest kände 

företrädaren för denna tradition i modern tid är Reginald Garrigou-Lagrange, en fransk dominikan 

som undervisade i Rom under första hälften av 1900-talet och bistod den romerska kurian i 

lärofrågor. Boken Reason with Piety- Garrigou-Lagrange in the Service of Catholic Thought, 

skrevs av den engelske dominikanen Aidan Nichols och ger en översiktlig bild av Garrigou-

Lagranges bidrag till den filosofiska och teologiska reflektionen. Annars är den mest kände 

thomisten i modern tid Jacques Maritain, som är mest ihågkommen för sin politiska filosofi. 

Maritain var en lärjunge och god vän till Garrigou-Lagrange. Deras samarbetade upphörde dock och 

deras vänskap svalnade pga oenighet i politiska frågor.

En annan strömning inom thomismen kallas för analytisk thomism, som företräds av  t ex 

Elizabeth Anscombe, Alasdair MacIntyre och Anthony Kenny, fast Kenny har en mer distanserad 

hållning till thomismen än de andra. Denna strömning kännetecknas av viljan att föra thomismen i 

dialog med den analytiska filosofin.

 En tredje strömning som kan nämnas är den transcendentala thomismen som utgår från att 

Kants filosofi har gjort den aristoteliska kunskapsteorin obsolet.32 Till denna tradition hör t ex Karl 

Rahner och Bernard Lonergan. 

Jag har i denna uppsats förlitat mig mycket på Garrigou-Lagrange och Maritain, så det torde 

framgå att mina preferenser ligger hos kommentarstraditionen. Det betyder dock inte att jag på 

29 Allan 1997, 46
30 Allan 1997, 53
31 Cessario 2005, 20, 68
32 Cessario 2005, 87-88
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förhand avvisar thomister från andra strömningar. Inte heller är det denna uppsats intention att 

avgöra vilken av strömningarna inom thomismen som uppvisar störst trohet till Thomas av Aquinos 

tänkande.

Efter att ha kartlagt olika sorters thomism är det också nödvändigt att redogöra för olika 

forskningsområden inom thomismen. Thomas av Aquino var i huvudsak teolog, men ägnade sig 

även åt rent filosofiska frågor. En samling thomistiska essäer som heter The Cambridge Companion 

to Aquinas innehåller bidrag från nutida thomister som John F Wippel och Eleonore Stump. Denna 

samling har för avsikt att introducera Thomas av Aquinos filosofiska idéer och inte de teologiska i 

någon större utsträckning. Denna uppsats kommer att hålla sig inom filosofin, även om den också 

kommer att behandla tron, ett ämne som primärt hör till teologin, åtminstone i en thomistisk 

kontext. Forskningen kring Thomas av Aquino och hans filosofiska samt teologiska idéer är legio. 

Mycket har skrivits om de fem gudsbevisen i Summa Theologiae. Enligt Brian Davies, expert inom 

thomismen, har det ägnats nästan lika mycket uppmärksamhet åt detta som resten av Aquinos totala 

verk.33

Giltigheten av dessa gudsbevis bygger på giltigheten av kausalitetsprincipen, vilket denna 

uppsats kommer att visa. Om detta har det också skrivits mycket. Garrigou-Lagrange ägnade en stor 

del i första volymen av sin bok God: His Existence and His Nature till att försvara 

kausalitetsprincipens giltighet. Denna uppsats kommer att hänvisa till den boken i delen om naturlig 

kunskap om Gud, speciellt under bemötandet av kritiken mot kausalitetsprincipen.

Eftersom denna uppsats handlar om kunskap om Gud så är den thomistiska kunskapsteorin 

väldigt relevant i det här sammanhanget. Ett standardverk i detta område är boken Epistemology, av 

Fernand van Steenberghen. Även Jacques Maritains The Degrees of Knowledge kan nämnas. Dessa 

kom dock ut 1949 respektive 1932. Jag har använt mig av ett senare verk, Terrence Allans 

doktorsavhandling The epistemology of St. Thomas Aquinas with special reference to Summa 

Theologiae 1a q84 som publicerades 1997. I detta verk påpekar Allan att för Thomas av Aquino är 

kunskapsbegreppet inte bara analogt (som tillämpas på Gud och änglar såväl som på människor),34 

utan menar också att det utifrån ett mänskligt perspektiv finns olika sorters kunskap, som det står i 

avhandlingen: ”...human knowledge exists in a state of division and multiplicity.”35 Denna syn på 

kunskap som mångfacetterad till sin natur kommer att vara viktig när jag senare i uppsatsen 

diskuterar hur tron kan sägas vara en kunskap.

John I Jenkins skrev om tro och kunskap i boken Knowledge and faith in Thomas Aquinas  

som även den kom ut 1997. Även fast den fokuserar mest på relationen mellan kunskap och teologi 

33 Davies 2003, 46
34 Allan 1997, 8-9
35 Allan 1997, 8
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(eller Sacra Doctrina), så finns här också ett kapitel som specifikt talar om relationen mellan tro 

och kunskap och huruvida tron kan sägas vara en kunskap.36

Vad denna uppsats gör är att den tar dessa olika kunskaper, den som är naturlig och den som 

man får genom tron, och relaterar dem till det sammanhang som de presenteras i Summan, där 

kunskap om Gud främst presenteras utifrån det perspektiv som innehas av de frälsta i himmelen.

 Detta kommer jag att göra för att visa hur deras kunskap om Gud skiljer sig från den vi kan ha här 

och nu, samt visa vad den skillnaden får för konsekvenser för människans villkor i sökandet efter 

kunskap, speciellt kunskapen om Gud.

Uppsatsen, precis som Jenkins bok, befinner sig i gränslandet mellan filosofi och teologi. I 

en katolsk akademisk kontext, i vilken Jenkins skriver, behandlas detta ämne vanligtvis under den 

teologiska disciplin som kallas fundamentalteologi. Uppsatsen behandlar emellertid detta ämne som 

ett religionsfilosofiskt sådant. Skillnaden ligger främst i att förutsättningarna är annorlunda. Inom 

fundamentalteologin finns det en underförstådd acceptans av de kristna trossatserna, även när man 

behandlar filosofiska frågor. Religionsfilosofin har inte samma utgångspunkt, och denna uppsats 

kommer därför inte att förutsätta en acceptans av den kristna tron. Dock anser jag det vara berättigat 

att skriva ur ett sådant perspektiv, även för en thomist som bejakar den kristna tron, eftersom 

Thomas av Aquino själv tillät ett sådant tillvägagångssätt, vilket denna uppsats kommer att visa.

1.5 Hur Summa Theologiae är strukturerad

Bland alla av Thomas av Aquinos verk är Summa Theologiae det mest berömda. Precis som titeln 

antyder är det en summering av ämnen som teologin behandlar, på ett systematiskt och överskådligt 

sätt. Aquino ska ha skrivit denna summering för nybörjare i teologiska studier.37 Enligt Brian Davies 

började Aquino att skriva på Summan runt 1265-68.38 Vid hans död 1274 var verket ännu oavslutat 

och fick kompletteras med redigerade texter från Aquinos tidigare verk för att komplettera vad som 

ännu fattades i Summan.39 

Han delade upp sitt verk i tre delar. Den första behandlar Guds väsen, inre liv och 

egenskaper. I anslutning till det sistnämnda ämnet tar Aquino upp Guds egenskap som skapare och 

behandlar frågor angående skapelsen, t ex skillnaden mellan det andliga och det materiella. Den 

andra delen tar upp Guds närvaro i människan som lever efter Guds vilja och den är i sin tur 

36 Jenkins 1997, 161-210
37 Persson 1957, 13. John I Jenkins har dock en avvikande ståndpunkt i denna fråga. Se Jenkins 1997, 5.
38 Davies 2003, 4
39 Paillerets 1981, 26
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uppdelad i två delar. Den första av dessa handlar om grundläggande principer för människans moral 

och här tas nåden upp eftersom den är central för Aquino i det här sammanhanget. Den andra delen 

av den andra delen går mer specifikt in på de frukter som nåden producerar i en människa, speciellt 

de övernaturliga teologala dygderna, men även förstärkningen av de naturliga kardinaldygderna . 

Den tredje delen behandlar Guds närvaro i Jesus Kristus och sakramenten. 

Den ordning som de olika ämnena har i Summan är strukturerad efter ett nyplatonistiskt 

exitus-reditus-mönster som är en handlingsprocess som utgår från Gud, sprider sig över skapelsen 

och sedan återvänder till Gud. Aquino skriver i början av Summan att Gud är teologins 

formalobjekt, andra ämnen tas upp i den mån de är relaterade till formalobjektet, och enligt Aquino 

är dess främsta källa uppenbarelsen man får genom tron. Det finns dock frågor som är rent 

filosofiska som tron förutsätter, t ex frågan om Guds existens.

Varje del av Summa Theologiae är uppdelad i olika frågor, frågorna i sin tur är uppdelade i 

artiklar. Artiklarna är strukturerade på följande sätt; Aquino utgår från en fråga angående en 

proposition som han antingen bejakar eller förkastar. Han börjar med att ta upp olika invändningar 

mot hans egen position. Sedan kommer sed contra-delen, som är en motsvarighet till ”å andra 

sidan...”, där han vanligtvis citerar en slags auktoritet, t ex Bibeln eller en kyrkofader, som stöder 

hans egen position. Men det egentliga svaret på artikelns fråga kommer i det som kallas för 

artikelns corpus och börjar med frasen respondeo dicendum,40 och han avslutar artikeln med att 

svara på alla invändningar han har tagit upp. 

Summa Theologiae består av 3120 artiklar, och är indelade i 612 frågor.41 Referenser till 

Summan brukar göras med förkortningen ST. Delen man refererar till anges med hjälp av romerska 

siffror; första delen betecknas med I. Andra delen som i sin tur består av två delar betecknas med I-

II för den första delen av den andra delen och II-II för den andra delen av den andra delen. Den 

tredje delen betecknas med III. Sedan anges frågan med bokstaven ''q'', och slutligen artikeln med 

''a''. Således kommer de delar i Summan som jag utgår från vara ST I q.12 a.12 och 13, dvs artiklar 

12 och 13 i den tolfte frågan, i den första delen.

Referenser till Aquinos verk brukar inte göras med sidnummer, utan på samma sätt som hos 

Summa Theologiae hänvisar man till de olika sektioner i ett verk som den är uppdelad i. I denna 

uppsats kommer endast ett verk till av Aquino att refereras: De Veritate.

1.6 Kontexten i ST I q.12

40 Jag svarar med att säga...
41 Kennedy 1912, ''St. Thomas Aquinas.''
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Alla artiklar i en fråga behandlar ett specifikt ämne. Ämnet för ST I q.12 är människans kunskap om 

Gud. Men det är bara de artiklar som den här uppsatsen utgår från som behandlar den kunskap om 

Gud som vi kan ha här och nu. De andra artiklarna behandlar kunskapen om Gud som innehas av de 

frälsta i himmelen. De frälsta känner Gud på ett fulländat sätt, de ser Gud ''ansikte mot ansikte.''42 

Deras kunskap om Gud skiljer markant från den kunskap om Gud vi kan ha i detta liv. Denna 

kunskap är inte föremål för uppsatsens frågeställning, men den kommer att vara viktig i ett senare 

skede för att förstå hur Thomas ser på den kunskap om Gud som vi kan ha här och nu.

2. Naturlig kunskap om Gud

Med naturlig kunskap om Gud menas kunskap som uppnås enbart av förnuftet, utan att stödja sig på 

en religiös auktoritet eller en övernaturlig upplevelse. Vi kommer nu att undersöka vad Thomas av 

Aquino säger angående våra möjligheter till en sådan kunskap samt vad denna kunskap kan sägas 

bestå av.

2.1 Den aristoteliska bakgrunden

När Aquino tar upp den första invändningen mot en naturlig kunskap om Gud i ST I q.12 a.12 så tar 

han upp ett citat från Boethius som säger att förnuftet inte kan fånga en enkel form, vilken i sin tur 

är en hänvisning till Aristoteles lära om form och materia. En form är vad som gör ett ting till vad 

det är.43 Det är formen som ger tingen dess intelligibilitet, dvs det som ger oss förståelse om dess 

natur. Enligt Platon har formen en självständig existens från tinget som bara är en skugglik bild av 

en idé från den värld vi en gång kom från och varifrån vårt intellekt blir upplyst med kunskap om 

den verkliga världen som inte är materiell.44

Aristoteles vände sig mot en sådan syn och menade istället att formen finns i tingen och inte 

i någon idévärld.45 Formen, en universiell och transcendent egenskap, finns men är fullt integrerat 

med det ting den ger intelligibilitet till och kan endast särskiljas genom abstraktion från materian 

som ger ett ting dess individualitet. Jag har samma form som en annan människa, men det som 

skiljer mig från en annan människa är min materia. ”Ingenting [finns] i intellektet som inte först har 

42 1 Kor 13:12
43 Maritain 2005, 103
44 Maritain 2005, 38-39
45 Maritain 2005, 103
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funnits i sinnena”, är en aristotelisk princip som Thomas av Aquino utgår från.46 Intellektet behöver 

sinnlig kunskap eller ”sinnesbilder” för att kunna abstrahera ett tings form från dess materia

Formen är också vad som aktualiserar ett existerande ting, d.v.s. det som förverkligar dess 

potentialiteter. Aristoteles identifierar formen som ett tings aktiva princip, det som formar tinget, 

medan materian i ett ting är dess passiva princip, det som låter sig formas.47 Aktualitet betecknar 

något som faktiskt existerar till skillnad mot något som bara har en möjlig existens, den möjliga 

existensen betecknas som potentiell. T ex så är jag inte racerbilförare men i egenskap av människa 

har jag möjlighet, d.v.s. potentialitet, att bli det. Potentialitet har ingen självständig existens utan 

finns endast i relation till ett aktualiserat ting.

2.2 Gud som ande och enkel form

Skillnaden mellan aktualitet och potentialitet blir väsentlig när Thomas av Aquino presenterar sitt 

första gudsbevis.48 Han utgår från rörelser vi kan observera och säger att varje rörelse är en process 

från potentialitet till aktualitet, d.v.s. ett förverkligande. Potentialitet kan endast omvandlas till 

aktualitet av något som befinner sig i ett tillstånd av aktualitet. Aquino tar som exempel eld som är 

"aktuellt" varmt och kan aktualisera värme i trä som har potentialitet till värme.49 Detta innebär att 

allt som är i rörelse har satts i rörelse av något annat. Rörelse syftar här inte endast på rumslig 

rörelse utan på varje form av förändring, vilket Aquino visar med ovanstående exempel och som 

även kan syfta på en förändring, eller rörelse, som får saker att existera. 

Från detta kan vi förstå att ting inte kan röra sig själva i den bemärkelsen att ting kan få sig 

själva att existera. Allt som befinner sig rörelse befinner sig alltså i ett tillstånd av aktualitet och 

potentialitet och har aktualiserats av något som har aktualitet, men detta kan inte pågå i oändlighet. 

Det måste finnas något som inte rör sig, och som samtidigt får allt att röra sig, för att det 

överhuvudtaget ska kunna finnas någon rörelse. Eftersom detta något inte rör sig, d.v.s. aldrig 

förändras, så har det ingen potentialitet. Men då det sätter allt i rörelse, har det aktualitet. Detta 

något är, som Aquino uttrycker det, vad alla uppfattar som Gud. Om det endast existerar aktualitet i 

Gud så betyder det att Gud är enkel form, inte sammansatt av form och materia som tingen vi kan 

observera. Av detta kan vi också sluta oss till att Gud är ande, d.v.s. icke-materiell.

2.3 Väsen och effekter
46 DV q. 2 a. 3 arg. 19
47 Owens 1993, 52
48 ST I q. 2 a. 3
49 Ibid.
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Nu kan vi se hur citatet från Boethius är relevant. Om man accepterar den aristoteliska synen att vi 

får kunskap genom att formen abstraheras från ett tings materia, hur är det då möjligt för oss att ha 

kunskap om Gud som är enkel form och utan materia? Aquino gör här en distinktion mellan Guds 

väsen och effekter.50 Han har tidigare i Summan redogjort för sina fem vägar till Guds existens 

genom att på olika sätt visa hur skapelsen är beroende av en extern orsak för dess existens. Gud är 

orsaken och skapelsen är effekten eller Guds verkan. Enligt Aquino kan vi alltså veta att Gud 

existerar eftersom skapelsens kontingenta natur kräver det.

 Vi kan därför också få kunskap om vad som måste höra till Gud i egenskap av primär orsak, 

t ex att Gud är ren ande, enkel form, oändlig etc. Men eftersom det inte finns en riktig proportion 

mellan Guds väsen och effekter, då vi är ändliga varelser medan Gud är oändlig, kan vi inte genom 

effekterna nå Guds väsen. Aquino menar alltså att vårt förnuft kan ha kunskap om Gud i den mån 

förnuftet kan känna till den primära orsaken, inte hur den är beskaffad, utan att den existerar.51 

Förnuftets kunskap om Gud grundar sig därför på vår förmåga att uppfatta kausaliteter, något som 

jag härnäst kommer att behandla närmare.

2.4 Orsak och verkan

 Kausalitet eller orsakssamband togs upp redan av Platon i Faidon.52 En orsak svarar på frågan 

''varför?'' Den förklarar hur saker och ting hänger samman och vad som ger upphov till dem.  

En klassisk fråga inom filosofin är ''varför finns det något snarare än ingenting?'' En sådan fråga 

söker orsaken till vår existens, metafysiken söker den mest grundläggande orsaken till allt som 

existerar och kallas därför av Aristoteles för ''den första filosofin.''53 När det gäller orsaker 

identifierade Aristoteles fyra olika sorters orsaker för att på ett tillfredsställande sätt kunna ge en 

förklaring åt allt som finns;54 den materiella orsaken som förklarar vad ett ting är gjort av, den 

formella orsaken som förklarar vad som gör ett ting till vad det är (dess väsen), den verkande 

orsaken som har givit ett ting dess existens, och den finala orsaken som anger ett tings teleologiska 

riktning, svaret på frågan ''vad är det till för?'' 

 Det finns två sorters resonemang som man kan använda sig av när man fastställer 

orsakssamband: a priori och a posteriori.55 A priori-resonemang går från orsak till verkan. De 

50 ST I q. 12 a. 12
51 Ibid.
52 Platon 1993, 158-163
53 Aristoteles 2004, 155-156
54 Aristoteles 2004, 115
55 Garrigou-Lagrange 1946, 71. Detta är den skolastiska betydelsen av dessa termer. Den moderna betydelsen kommer 
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fastställer inte endast vad för slags verkan en orsak producerar, utan förklarar även varför den gör 

det, d.v.s. hur en verkan med nödvändighet följer av en orsaks natur. Ett exempel är att av 

människans rationella natur följer det med nödvändighet att hon kan ha kunskap om varat som 

begrepp. A posteriori-resonemang fastställer endast ett de facto-förhållande. Här är källan till 

kunskap inte själva orsaken utan det orsakade. Denna typ av resonemang ger oss inte 

orsakssambandets propter quid, d.v.s. ''varför'' en orsak har producerat en viss verkan utan endast 

dess quia, d.v.s. ''att'' en viss verkan har en orsak.56 Ett exempel på det är att om du ser fotspår på 

marken av ett okänt djur så kan du visserligen säga att något måste ha gjort de avtrycken men 

eftersom du inte känner till djuret kan du inte säga varför fotspåren ser ut som de gör. 

Aquino tar tydligt ställning för a posteriori-resonemang för att bevisa Guds existens och 

förkastar a priori-argument på detta område. Anledningen till det är att för att kunna fastställa ett 

orsakssamband a priori så behöver vi samma sorts kunskap om Gud som vi har om annat och som 

jag redan har nämnt får vi enligt den aristoteliska synen kunskap genom abstraktion från materia, 

men enligt Aquino är Gud inte materiell och därför är detta sätt inte möjligt. Han tar upp Anselm av 

Canterburys bevis som utgår från att idén om att Gud är det fullkomligaste väsen man kan tänka sig. 

Ett sådant väsen inkluderar med nödvändighet dess verkliga existens, annars skulle det inte vara 

fullkomligt.57 Aquino medger att ett sådant väsen måste med nödvändighet existera, dock endast om 

ett sådant väsen existerar i verkligheten. Aquino skiljer nämligen på en mental existens och en 

aktualiserad existens. Vi kan tänka oss att Gud måste existera med nödvändighet, men det följer inte 

automatiskt att Gud existerar i verkligheten eftersom vår kunskap grundar sig på 

sinnesförnimmelser och sådana kan vi inte ha när det gäller Gud. Alltså kan vi inte fastställa att Gud 

existerar genom Anselms argument. Vi kan bara säga att om Gud existerar så är det med 

nödvändighet. Men en mental existens kan bara verifieras om vi kan fastställa dess existens utanför 

det mentala, och det är precis det som Anselms argument inte kan göra. Därför menar Aquino att vi 

behöver ett annat sätt att bevisa Guds existens på.

2.5 Gud som orsak

 Aquino använder sig av a posteriori-argument för Guds existens.58 Han redogör för dem i Summa 

Theologiae och de kan kort sammanfattas som följande:  

• Argumentet från rörelse, som jag redan har redogjort för. All rörelse som finns är beroende 

jag att använda när jag presenterar kritiken mot kausalitetsprincipen.
56 Davies 2003, 45
57 ST I q.2 a.1
58 ST I q.2 a.3
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av att det finns en ''orörd rörare'' som får allt att röra sig. Utan en sådan rörare skulle det inte 

finnas någon rörelse överhuvudtaget.

• Argumentet från verkande orsak. När vi observerar världen märker vi att inget av tingen bär 

på orsaken till sin egen existens, utan allt är beroende av något annat för sin existens, och 

dessa andra ting är i sin tur beroende av ytterligare andra ting för sin existens. Men denna 

kedja kan inte pågå i oändlighet. Det måste finnas en orsak vars existens inte är beroende av 

något annat, d.v.s. en orsak som orsakar existens, men som själv inte behöver en orsak.

• Argumentet från kontingens. En annan sak vi kan lägga märke till i vår observation av 

världen är att den är beskaffad på så sätt den kunde lika gärna inte ha existerat. Med andra 

ord, vår existens är inte nödvändig. Allt som existerar på ett kontingent sätt har vid något 

tillfälle inte existerat. Om all existens vore kontingent så skulle det innebära att det skulle ha 

funnits ett tillfälle då ingenting existerade. Men detta vore absurt. Om det inte fanns 

någonting, hur kom då allt att existera? Enda förklaringen är att det finns något vars existens 

är nödvändig och som kan ge upphov till den kontingenta existensen.

• Argumentet från stigande grader av perfektion. Vi har egenskaper i varierande grader. Den 

som har innehar en egenskap på ett fulländat sätt är även orsaken till den egenskapen som 

den existerar i varierande grad hos andra ting. Aquino ger exemplet med eld som eminent 

(på ett absolut högsta sätt) innehar värme,  och som även är orsaken till värme hos andra 

saker. När det gäller transcendentala egenskaper (som överskrider olika kategorier) som 

godhet, sanning, skönhet etc., så måste det finnas något som på ett eminent sätt innehar 

dessa egenskaper för att de egenskaperna ska kunna finnas hos andra ting.

• Argumentet från teleologin. Vi ser saker i världen som inte har intelligens men som icke 

desto mindre rör sig mot ett bestämt syfte. Ta t ex ett träd som växer och ger frukt. Ett annat 

träd av samma sort kommer att ge samma frukt. Om de rör sig mot ett bestämt mål utan ha 

en intelligens, så måste något annat med intelligens leda dem i den riktningen.

Utgångspunkten för alla dessa argument är vår begränsade existens, vårt ändliga vara, vars 

begränsning pekar mot en obegränsad existens som dess orsak; ett oändligt vara som upprätthåller 

sig självt.59 Här är det dock nödvändigt att göra ytterligare distinktioner för att korrekt kunna förstå 

Aquinos a posteriori-argument. Skolastikerna gjorde den distinktionen när de talade om en 

nödvändig respektive accidentell orsak.60 Skillnaden mellan dessa olika orsaker kan beskrivas som 

att de accidentella orsakerna är instrumentella medan nödvändiga orsaker är drivkraften bakom de 

accidentella orsakerna. Garrigou-Lagrange tar exemplet att ett djur kan avla ett djur och så vara dess 

59 Nichols 2008, 52
60 Se Garrigou-Lagrange 1946, 72-78, för en utläggning av dessa begrepp.
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accidentella orsak, men orsaken till djurliv som sådant ligger utanför den orsakskedja där djur avlar 

djur. Orsaken till djurliv och allt annat biologiskt liv finns istället hos solen.61 Utan solen kan det 

inte finnas något liv på jorden. Solen är således en nödvändig orsak till all jordens biologiska liv, 

inte bara en viss kategori av levande varelser.

Det är samma princip som tillämpas när Aquino utifrån orsakssamband vill fastställa Guds 

existens. Vad han är ute efter är orsaken till all existens, inte bara en till viss typ av existens. 

Aquinos gudsbevis är därför av metafysisk art, eftersom metafysiken undersöker ''varat'' som 

sådant. De som invänder att Gud också måste ha en orsak tycks inte förstå skillnaden mellan 

nödvändiga och accidentella orsaker. I ordningen av accidentella orsaker finns det inget som säger 

att en sådan kedja måste ha en början och ett slut i kronologisk mening. Det var därför som 

Aristoteles trodde att världens existens är evig medan Aquino accepterade att världen har en början 

eftersom den kristna uppenbarelsen lär ut det. Aquino erkände dock att vi genom förnuftet allena 

inte kan fastställa detta.62 

I en accidentell orsakskedja behövs alltså ingen första orsak på det sätt som vissa föreställer 

sig, nämligen någon som välter den första av en rad uppställda dominobrickor som orsakar en serie 

av rörelser. Vad som däremot behövs är en orsak till rörelsen som sådan. Vi finner den inte i 

dominobrickorna, inte heller i den person som knuffade den första dominobrickan. Utifrån detta 

perspektiv kan man inte ha en oändlig regress, eftersom nödvändiga orsaker utgör grunden för 

andra orsaker. Skulle det inte finnas en slutgiltig nödvändig orsak för allt som finns skulle det i 

slutändan inte finnas orsaker alls, vilket skulle vara absurt. Aquino tänker sig alltså inte Gud som 

den första länken i en orsakskedja, utan som den absoluta orsaken som upprätthåller och utgör 

grunden för alla andra orsaker. En sådan orsak kan inte ha en orsak och kallas inom skolastiken för 

causa prima non causata.63 Garrigou-Lagrange illustrerar detta genom att återigen ta solen som 

exempel. Han skriver att solen inte bara producerar biologiskt liv utan även upprätthåller det.64 På 

liknande sätt är denna absoluta orsak inte bara den som fått allt att existera utan även orsaken till att 

existensen hos allt fortsätter. Det är därför fel, enligt det thomistiska synsättet, att tänka sig den 

första orsaken som någon som drar upp ett urverk och sedan går iväg.

 Utifrån Guds egenskap av att vara skapelsens primära orsak kan Aquino fastställa andra 

egenskaper som hör till den primära orsaken., t. ex. måste Gud som skapare av allt gott inneha 

godheten på ett sätt som överstiger allt det goda som finns i skapelsen. Annorlunda uttryckt så är 

Gud godheten själv eftersom den yttersta källan för godheten inte kan ''få'' sin godhet från någon 

61 Garrigou-Lagrange 1946, 73-74
62 Thomas av Aquinos syn på detta kan man finna i hans skrift De Aeternitate Mundi.
63 Den icke orsakade orsaken.
64 Garrigou-Lagrange 1946, 74
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utan måste omfatta den på ett absolut sätt. Ett annat exempel är att Gud inte kan bestå av materia då 

materien utgör principen för potentialitet. Eftersom Gud är ren aktualitet så finns ingen potentialitet 

och därmed ingen materia i Gud. Detta måste vara så eftersom ett väsen med potentialitet alltid är 

beroende av något som redan existerar, detta kan dock inte vara fallet med Gud eftersom den 

primära orsaken till allt inte kan vara beroende av något. Gud som primär orsak innebär också av 

nödvändighet en diskvalificering av polyteistisk tro. Det är inte så att den primära orsaken består av 

flera gudar, eftersom den primära orsaken då skulle vara sammansatt och inte enkel form, något jag 

förklarade tidigare i uppsatsen. Det kan inte heller finnas flera primära orsaker eftersom de då skulle 

vara individuella orsaker. Individualitet kan dock inte appliceras på den primära orsaken, eftersom 

individualiteten erhålls genom materia, som jag också förklarade tidigare och den primära orsaken 

kan som bekant inte vara materiell. Denna kunskap om Gud som Aquino redogör för i Summan 

utgår inte från kunskap om Guds essens, utan beskriver endast vad som måste finnas hos Gud för att 

Gud ska kunna vara den primära orsaken. Det är med andra ord ingen uttömmande beskrivning av 

Gud vi får här.

2.6 Invändningar mot kausalitetsprincipen

Thomas av Aquino menar att förnuftets kunskap om Gud grundar sig på vår förmåga att uppfatta 

orsaker. Skulle den förmågan inte ha någon giltighet så skulle en objektiv kunskap om Gud inte 

vara möjlig. Faktum är att det har kommit kritik mot kausalitetsprincipen i modern tid, varav den 

främsta har kommit från David Hume och Immanuel Kant. Jag kommer därför att presentera den 

kritiken för att sedan ge ett svar på den.

2.7 Kritiken från Hume

David Hume tillhör den empiristiska filosofin som mot rationalisterna, t. ex. Descartes, menar att 

sann kunskap härstammar från våra sinnesförnimmelser och erfarenheter.  Hume identifierar två 

förnimmelser, perceptions, som källor till den mänskliga kunskapen. Den första kallar han intryck, 

impressions, som är de direkt upplevda och mer livfulla känslorna och sinnesförnimmelserna. Den 

andra kallas för idéer och är reflektioner av de förstnämnda intrycken.65

Den avgörande skillnaden mellan dessa förnimmelser är att idéerna inte når samma grad av 

vitalitet som intrycken de representerar: ''All the colours of poetry, however splendid, can never 

65 Hume 1999, 97

19



paint natural objects in such a manner as to make the description be taken for a real landscape. The 

most lively thought is still inferior to the dullest sensation.''66 Alla idéer som vi har kunskap om är 

således endast avtryck av våra sinnesintryck på det mänskliga intellektet. Detta sätt att förvärva 

kunskap är vad som brukar kallas för kopieringsprincipen.67 

Intellektet gör dock mer än att bara kopiera intryck. Det måste finnas någon typ av 

ordningsprincip som unifierar, eller associerar, alla våra idéer och gör dem förståeliga. Hume 

identifierar tre associationsprinciper: likhet, kontiguitet, eller angränsning, samt orsak-verkan.68 Alla 

dessa principer förbinder olika idéer, dock är det orsak-verkan som är den starkaste av de tre och 

som är relevant för den här uppsatsen. Hume säger att kausalitetsprincipen grundar sig på erfarenhet 

eftersom vi empiriskt endast kan förbinda två ting med varandra, det finns ingenting som säger att 

de hör ihop a priori, utan orsakssambandet fastställs genom observation. När vi ser tillräckligt 

många gånger att B följer A, så kommer vi till slut dra slutsatsen att A orsakar B, dvs att det var 

nödvändigt att B följde A och att det inte möjligtvis skulle ha kunnat ske på något annat sätt. Men 

logiskt sett finns det inget som säger att det inte skulle kunna ha skett annorlunda. Det finns inget 

som säger att klorofyll inte skulle ha kunnat ge växter en röd färg istället för en grön. Och rent 

empiriskt kan vi inte fastställa att B kommer att följa A i framtiden. Bertrand Russell ger det 

berömda exemplet med en kyckling som varje dag vid en viss tid blir matad. Kycklingen får genom 

denna rutin visshet om att den varje dag vid samma tid kommer att bli matad.69 Men en dag blir den 

istället halshuggen och slaktad för att sedan ätas upp.

Orsakssambandet har därför enligt Hume ingen grund ,vare sig förnuftsmässigt eller 

empiriskt, men trots det är vi ändå benägna att åberopa just den associationsprincipen. Enligt Hume 

beror det på vår vana, när vi har sett samma förbindelse mellan två ting flera gånger, då känner vi 

oss säkra på att vår beskrivning av den förbindelsen som ett orsakssamband.70 En person som inte 

har gjort en sådan observation upprepade gånger skulle inte se ett sådant samband. 

Hume ger två definitioner på vad en orsak är, den första definitionen är ''ett objekt följt av ett 

annat, och där alla objekt som liknar det första följs av objekt som liknar det andra'', som beskriver 

den observation vi har gjort på empirisk väg.71 Den andra definitionen är ''ett objekt följt av ett annat 

och vars framträdande alltid för tanken till det andra.'' Det är en definition som snarare fångar den 

känslan som förvärvas genom vanan, och som får oss att se orsak-verkanförhållande mellan 

66 Hume 1999, 96
67 Morris och Brown 2014, ''David Hume.''
68 Hume 1999, 101
69 Russell 1985, 52
70 Morris och Brown 2014, ''David Hume.''
71 Ibid.
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enskilda ting.72

Hume förnekar inte värdet av kausalitetsprincipen, eftersom han säger att den förmår oss att 

gå bortom vår begränsade kunskap och på så sätt förutse framtiden bättre. Men att vi går bortom 

kunskapen betyder att vi inte längre talar om ett vetande utan ett antagande. Kausalitetsprincipen 

kan inte betraktas som kunskap vilket skulle innebära att den inte kan användas för att bevisa saker, 

t. ex. Guds existens.

2.8 Kants kritik

Det är passande att ta upp Immanuel Kants kritik efter David Humes, inte bara av kronologiska skäl 

utan också för att Kant specifikt nämner Hume som den som väckte honom ur hans ''dogmatiska 

slummer'',73 och fått honom att se hur okritiskt metafysiken hade använt sig av orsaksbegreppet.

Kant håller med Hume om att det inte går att fastställa orsaker i den empiriska verkligheten, men till 

skillnad från Hume så menar han inte att det är genom vanan som vi gör en nödvändig koppling 

mellan två ting, utan genom vår a priori-kunskap.74

En viktig käpphäst i Kants filosofi är skillnaden mellan a priori-kunskap och a posteriori-

kunskap. A priori är den sortens kunskap som inte beror på erfarenheten,75 som t. ex. att helheten 

alltid är större än delen. A posteriori-kunskap är omvänt den som är grundad på erfarenheten,76 t. ex. 

att min bror bor i Stockholm.

Hume skulle säga att orsaksbegreppet är a posteriori-kunskap eftersom vi fastställer en orsak efter 

att upprepade gånger ha sett ett objekt följt av ett annat. Kant däremot menar att eftersom vi inte 

kan tänka oss något som inte har en orsak så är den kunskapen a priori.77 Å andra sidan håller han 

även med Hume om att idén om orsak inte finns inbegripet i det ting den ska sägas orsaka, i motsats 

till t ex satsen att alla björnar är djur. Djur ingår i själva definitionen av en björn, och är därför vad 

Kant kallar för ett analytiskt omdöme. Om man däremot skulle koppla ihop idéer som inte har den 

typen av relation till varandra, som t ex alla människor är blonda, så skulle det vara ett syntetiskt 

omdöme. Analytiska omdömen är evidenta, d.v.s. att förneka dem skulle innebära en 

självmotsägelse. Syntetiska omdömen är inte evidenta utan är beroende av våra sinnesintryck för 

dess verifiering eller falsifiering.78

72 Ibid.
73 Kant 2002, 18
74 Kant 2002, 59
75 Grön et al. 1988, 280
76 Ibid.
77 Kant 2002, 71
78 Kant 2002, 24. Kant beskriver analytiska omdömen som förklarande eftersom predikatet inte tillför något nytt till 

vår kunskap om subjektet. Syntetiska omdömen kallar han för utvidgande eftersom predikatet utvidgar vår kunskap 
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Satsen ''allting har en orsak'' är således syntetisk enligt Kant, i och med att ''orsak'' inte ingår 

i begreppet ''allting'', men också a priori för att kunskapen inte är beroende av vår erfarenhet, d.v.s. 

vi behöver inte empiriskt pröva satsen eftersom vi kan inte tänka oss att ting inte har någon orsak. 

Alltså är orsaksbegreppet enligt Kant en syntetisk a priori-kunskap, som inte är evident men 

samtidigt föregår all erfarenhet.79

Det innebär att vi behöver empirisk kunskap från våra sinnesintryck för att koppla ihop två 

ting, men att det är a priori-kunskapen som härstammar från det mänskliga förnuftet som får oss att 

se den nödvändiga kopplingen som vi kallar orsak-verkan. Vad som skiljer Kant från rationalisterna 

är att han inte ser denna förnuftiga kunskap som något objektivt giltigt uppfattande bortom vår 

erfarenhet.80 Tvärtom menar han att vår a priori-kunskap endast är ett mänskligt sätt att se på 

världen. Den förmedlar inte världen till oss så som den verkligen är. Vad vi uppfattar är inte 

verkligheten som den är oberoende av vår kunskap om den, även kallad ''tinget i sig'' eller noumena, 

utan endast hur den framträder för oss, även kallad fenomena. Istället för hållningen att verkligheten 

informerar vårt intellekt om den så är det vårt intellekt som formar vår syn på verkligheten. Kant 

jämför detta perspektivbyte med Kopernikus insats inom astronomin som skiftade vår förståelse av 

universum från geocentrisk till heliocentrisk. Likheten består av att även Kopernikus, i en 

astronomisk kontext, hävdade att observatörens villkor påverkar hur vi förklarar fenomenen.81

Förnuftet har flera idéer som Kant kallar förståndskategorier, som ordnar upp vad sinnena 

uppfattar från fenomenen och gör dem begripliga för oss.82 Dessa är tolv till antalet: Enhet, 

mångfald, totalitet, realitet, negation, begränsning, ting, gemenskap, möjlighet, tillvaro, 

nödvändighet och, vad som är mest relevant i vårt sammanhang, orsak.83 Dessa kategorier är 

intersubjektivt prövbara men har ingen giltighet utanför det mänskliga förnuftet. Detta innebär att 

orsakssamband är endast vårt mänskliga sätt att se världen på, de har ingen objektiv giltighet. 

Därför kan vi enligt Kant inte bevisa Guds existens genom orsakssamband eftersom den inte når 

bortom fenomenen till den objektiva verkligheten.

2.9 Svar på kritiken

Efter att ha redogjort för Humes och Kants kritik mot kausalitetsprincipen så har det blivit dags att 

utvärdera deras kritik och se om den är hållbar. 

om subjektet.
79 Kant 2002, 64-65
80 Kant 2002, 73
81 Rohlf 2014, ''Immanuel Kant.''
82 Grön et al. 1988, 282
83 Ibid.
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Vi börjar med Humes kritik. Den hållning som formar kritiken är vad Hume själv kallade för 

en ''mild skepticism.''84 Idag skulle hans position kallas för fallibilism, som säger att all kunskap är 

provisorisk. Grunden för denna hållning, som jag ser det, är Humes syn att vår kunskap grundar sig 

endast på vad sinnena uppfattar. Och vad är det som sinnena uppfattar om inte en ständig 

förändring? Därav synen att all vår kunskap är tentativ, eftersom inget är bestående. Men detta 

skulle innebära problem även för Humes eget filosofiska tänkande. Om vi bara tar ett exempel med 

hans syn på att vår vana får oss att se orsaker; om Hume skulle vara helt konsekvent med sitt 

tänkande så skulle även detta påstående vara problematiskt eftersom även den skulle grunda sig på 

vår empiriska kunskap.  Han låter alltså en provisorisk empirisk kunskap bedöma säkerheten av all 

vår kunskap. Var finns hans arkimediska punkt från vilken han få världen att röra sig? Hume verkar 

skjuta sig i foten även fast hans skepticism inte är av den radikala typen som hos Sextus Empiricus 

där all kunskap inte bara är provisorisk utan omöjlig. En filosofi behöver en fastare grund än 

provisorisk kunskap. Och när vi analyserar just kausalitetsprincipen så kommer det framgå att 

Humes strikt empiriska kunskap kommer till korta. 

Det är sant att vi genom observation kommer fram till att orsaker existerar, men inte på ett 

simplistiskt sätt där vi endast ser samma följder upprepa sig. Det vore ett logiskt felslut som kallas 

post hoc ergo propter hoc.85 Vad vår observation istället tar fasta på är att saker och ting 

uppkommer, genomgår förändring och till slut försvinner, och det är reflektionen kring mekanismen 

bakom denna process som för oss till orsaksbegreppet.  Orsak är då inte att det finns upprepade 

följder av något utan att snarare att något inte kan ha uppkommit av sig självt utan något annat 

måste ligga bakom dess existens, dvs något måste ha orsakat den. Detta något måste också ha 

förutsättningarna för att kunna orsaka något annat, dvs dess verkan.  En verkan kan inte vara större 

än dess orsak, t. ex. skulle ett livlöst objekt som en sten inte kunna ge liv till en blomma. Man kan 

inte ge liv om man inte har liv själv.

Orsaksbegreppet har en alltför universiell aspekt för att kunna reduceras till ''ett objekt följt 

av ett annat, och där alla objekt som liknar det första följs av objekt som liknar det andra.''Vad finns 

det för empirisk likhet, om vår kunskap nu essentiellt är sådan, mellan en kula som stöter till en 

annan kula och en männniska som sjunger en sång? Om vi kan applicera orsaksbegreppet på båda 

fallen så måste vi sluta oss till att vår kunskap om orsaker överstiger den enbart empiriska 

kunskapen.

Kant å andra sidan förstod att orsaksbegreppet transcenderar vår empiriska kunskap. Vi kan 

inte tänka oss saker och ting utan en orsak. Det är en kunskap som föregår all erfarenhet. Vad Kant 

84 Morris och Brown 2014, ''David Hume.''
85 Efter detta, därför av detta.
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dock menar är att fastän orsaksbegreppet är universiellt så har den ingen objektiv giltighet eftersom 

den tillsammans med de andra förståndskategorierna enbart ordnar upp våra sinnesintryck och gör 

dem begripliga. Annorlunda uttryckt så har dessa förståndskategorier endast en regulativ princip. 

Vad vi kan uppfatta är då endast en mänsklig projektion på den värld som Kant kallar fenomena. 

Det är således endast vårt subjektiva sätt att se på verkligheten som får oss att se orsaker. Den 

objektiva verkligheten, vad Kant kallar noumena, förblir okänd.

Problemet med denna syn är att om nu vårt förnuft inte kan transcendera fenomena, hur kan han då 

ens veta att noumena existerar? Steget blir inte långt till en absolut subjektivism vilket var precis 

vad Kant inte ville ha.86 Om vi formulerar Kants syn i en proposition, d.v.s. ''vi har ingen objektiv 

kunskap'', så kan vi då ställa frågan: är den propositionen en objektiv kunskap? Om svaret är ja, så 

kan vi konstatera att det faktiskt finns en objektiv kunskap vi kan känna till, och därmed 

transcendera fenomena. Om svaret är nej så har Kant ingen grund på vilken han kan ogiltigförklara 

förnuftets förmåga att transcendera fenomenen. Kant i sitt filosofiska tänkande förutsätter precis det 

som han förnekar, dvs en objektiv kunskap om verkligheten.

Om vi inte vill hamna i en sådan självmotsägelse som jag nyss har beskrivit så måste vi sluta oss till 

att 1) det finns en objektiv sanning och 2) vi kan känna till den.

Vidare så kommer Garrigou-Lagrange med invändningen att om vi bara kan känna till 

fenomenen men inte ''tinget i sig'', så blir vår applicering av förståndskategorierna på fenomenen 

godtyckliga: 

Why is it that certain phenomena are classed under the category of substance and others under that of 

causality? Why is it that all cases of phenomena which succeed one another, such as that of night and day, may 

not be explained by the principle of causality? If, in order to avoid saying that it is arbitrary, we admit that we 

recognize the relationship existing in the objects themselves between substance, causality, etc., is not this the 

same as admitting the intuition of the intelligible? In that case, of what use is the category?87

Implikationen av detta är att om det ska finnas någon ordning i vår applicering av 

förståndskategorierna, vars regulativa princip har som uppgift att just ge ordning åt fenomenen vi 

uppfattar, borde det då inte rimligtvis finnas något i fenomenen som gör att man applicerar en 

förståndskategori på ett bestämt fenomen? Att det finns något i fenomenet självt som ger oss 

förståelse om det istället för att förståelsen skulle vara en mänsklig projektion? Detta för oss vidare 

till en annan kritik mot Kants kunskapsteori som förts fram av Jacques Maritain. 

Våra idéer om saker och ting, som Kant identifierar som subjektiva och kallar 

86 Kant 2002, 8
87 Garrigou-Lagrange 1946, 121
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förståndskategorier, är vad Maritain kallar för våra kunskapsinstrument.88 Vi uppfattar inte idéer 

som endast regulativa, utan som instrument för att få kunskap om andra ting. Om våra idéer inte ger 

oss kunskap om andra ting utan endast är regulativa principer hos det mänskliga förnuftet så har inte 

dessa idéer uppfyllt sina syften, och skulle aldrig heller kunna göra det. Men detta vore absurt, idéer 

är instrument till att förvärva kunskap precis som en yxa är ett instrument till att hugga ved. Hur kan 

det finnas instrument vars syfte på förhand är omöjligt att uppnå?

Till det skulle jag tillägga att även Kants regulativa princip som idéerna, eller 

förståndskategorierna, har till syfte att ordna upp fenomenen som möjliggör vår kunskap, är 

beroende av något bortom fenomenen, och här återanknyter jag till citatet från Garrigou-Lagrange. 

Om förståndskategorierna verkligen bibringar ordning till fenomenen och gör dem begripliga för 

oss, så måste de ha något annat än sig själva som referenspunkt för att kunna ge någon slags 

ordning överhuvudtaget till fenomenen. Men är inte detta då samma sak som att säga att man har 

transcenderat fenomenen och att våra idéer inte är en projicering av vårt förnuft, utan ett 

igenkännande av något utanför förnuftet? Jag kan inte se hur villkoret för förståndskategorierna att 

ge ordning åt fenomenen skulle kunna vara på ett annat sätt. Förståndskategorierna kan annars inte 

vara instrument för den regulativa princip som Kant tillskriver dem. Och för att återigen knyta an 

till Kants kritik av orsaksbegreppet, om den inte bara är en regulativ princip utan en intelligibel 

kunskap som förnuftet har uppfattat hos andra ting, så innebär det att orsaksbegreppet har en 

objektiv giltighet utanför det mänskliga förnuftet.

Hume och Kant har haft ett stort inflytande på den efterföljande filosofin. Humes syn på 

kunskap som provisorisk har satt sina spår i vetenskapen och Kants syn på vår kunskap som 

begränsad till fenomenen har övertygat många om att en traditionell metafysik, och därmed bevis 

för Guds existens, är omöjlig. Ett citat från Bryan Magee kan tjäna som exempel på denna hållning: 

Denna sida av hans filosofi har haft historisk betydelse: han kullkastade så kallade 'bevis' för Guds existens och 

smulade därigenom sönder mycket av århundradens för att inte säga årtusendens filosoferande i frågan. Sedan 

Kants tid har det av seriösa tänkare varit så gott som allmänt accepterat att Guds existens inte är något som 

kan bevisas- eller motbevisas.89

Den som har läst såhär långt borde förstå att jag inte håller med detta citat. Mot bakgrund av vad jag 

har kommit fram till i detta svar på kritiken, så kan jag inte se att kritiken från Hume respektive 

Kant rår på orsaksbegreppet, eller kausalitetsprincipen, som Thomas av Aquino bygger sina 

argument på angående Guds existens.

88 Maritain 2005, 117
89 Magee 2000, 137
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3. Tron som kunskap

Vi har behandlat den naturliga kunskapen om Gud och kritiken mot den, men Thomas av Aquino 

skriver i ST I q. 12 a. 13 att genom nåden en människa får genom tron, får hon tillgång till en högre 

kunskap. Låt oss först beskriva vad det är Aquino menar när han talar om tro.

3.1 Trons objekt

När Aquino talar om trons objekt menar han dels trons materiella objekt, dvs vad det är som kristna 

tror på, och trons formalobjekt, dvs vad grunden är för denna tro.90

Det materiella objektet syftar på de satser som läggs fram för de kristna att tro på. Den 

apostoliska trosbekännelsen kan tjäna som ett bra exempel på detta. Formalobjektet däremot syftar 

på den som uppenbarar det de kristna tror på. I båda fallen identifierar Aquino Gud, eller den 

primära sanningen, som objektet för tron.91 Fastän det materiella objektet syftar på fler saker än 

Gud, t. ex. tar trosbekännelsen även upp de heligas gemenskap och de dödas uppståndelse, så finns 

dessa endast med för att de har en koppling till Gud. En del troende kan reagera på att Aquino 

refererar till Gud som ett objekt, som om det oändliga skulle kunna vara ett föremål för det 

mänskliga intellektet som i ett laboratoriskt experiment, men som jag redan tidigare har påpekat i 

uppsatsen så menar Aquino inte att vi kan ha en sådan kunskap om Gud. Vad som avses med Gud 

som trons objekt är inte Gud sådan Han är i sin fullhet, utan Gud i den mån Han har uppenbarat sig 

för de troende.

Det är det materiella objektet som lägger till vad förnuftet ensamt inte kan veta om Gud, 

som t ex treenigheten eller inkarnationen. Vad som gör detta till en högre kunskap är att det är Gud 

som uppenbarar det för de troende, det är en kunskap som kommer direkt från källan istället för 

något som förnuftet måste söka sig fram till. Men trons kunskap är inte bara att ha kännedom om de 

kristna trossatserna, för även ateister kan ha det. Kunskap har att göra med den visshet man har 

gentemot de trossatserna, och detta är vad som kommer att behandlas härnäst.

3.2 Trons akt

Vad är det som kännetecknar handlingen att tro? Den allmänt spridda uppfattningen verkar vara att 

90 ST II-II q.1 a.1
91 Ibid.
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tron är en känsla. Aquino delar inte den uppfattningen men han säger också att tron inte kan 

bevisas.92 Så hur ska man beskriva trons akt? Låt oss först uppmärksamma skillnaden som Thomas 

gör mellan trons inre och yttre akt. Den yttre akten syftar på hur en människa uttrycker sin tro. Vi 

ska inte fokusera på detta, utan undersöka vad som karaktäriserar trons inre akt.

Aquino använder sig av Augustinus definition som är det svåröversättliga cogitare cum 

assensione.93 Cogitare betyder bokstavligen att tänka eller begrunda, men Aquino använder det här 

ordet för att mer specifikt benämna intellektets process för att nå visshet om det objekt det 

begrundar. När intellektet når denna visshet bejakar eller accepterar det detta objekt, vilket är vad 

assensione betyder i substantivform. Intellektet kan enligt Aquino nå denna visshet på följande sätt: 

a) genom att begrunda vad som är uppenbart sant, t ex att jag inte kan vara både död och levande på 

samma gång, b) genom resonemang där vi med hjälp av tidigare kunskap kommer fram till en ny 

kunskap, vilket är vad t. ex. naturvetenskapen sysslar med, c) genom att den mänskliga viljan 

tydligt tar ställning för det objekt som intellektet begrundar. I fallen a och b är objekten till sin natur 

sådana att intellektet måste bejaka dem eftersom det ''ser'' objekten med en sådan klarhet att det vore 

absurt att inte acceptera dem, dvs ha full visshet om dem. I fallet c är det dock annorlunda, då 

intellektet inte har någon klar ''syn'' av objektet det begrundar. Här måste därför viljan ta ställning 

till hur mycket objektet ska bejakas, dvs vilken grad av visshet det ska tillskrivas. Om vårt 

ställningstagande präglas av tvivel kallas den för åsikt och har en låg grad av visshet. Om den 

däremot är fri från tvivel har vårt ställningstagande en full grad av visshet och kallas för tro. Men 

hur kan tron ha denna typ av visshet? Det ska vi behandla härnäst.

3.3 Tro och kunskap

Tron kan sägas vara en kunskap i den mån den kan vara ett objekt för intellektet att begrunda och ha 

visshet om. Aquino presenterar de olika graderna av visshet som intellektet kan ha i Summa 

Theologiae: 1) Scientia, den här sortens visshet har jag redan nämnt, när intellektet ''ser'' objektet 

med en sådan klarhet att dess visshet inte kan förnekas. Vi kan kalla detta för vetande.94 2) Opinio 

har också redan nämnts, det rör sig om en åsikt, något vi tagit ställning för, en övertygelse, men som 

92 ST I q.1 a.8
93 Ulf Jonsson har i sin bok Med tanke på Gud, s. 188, översatt frasen till ''tänka med instämmande.'' Jag är dock inte 

helt nöjd med den översättningen eftersom tänka kan syfta på en introspektiv kontemplation utan någon diskursiv 
process som leder intellektet till kunskap. ''Begrunda'' tycker jag passar bättre i det här sammanget.

94 Både Brian Davies och Anthony Kenny översätter scientia med knowledge. Men den engelska versionen som gjorts 
av Summa Theologiae av dominikanernas engelska provins översätter knowledge från ordet cognitatio. Jag anser mig 
därför berättigad att översätta scientia med vetande. Att benämna scientia som kunskap skulle på förhand utesluta tron 
som kunskap, medan Aquino säger explicit att tron är en typ av kunskap, så den uppdelning jag har gjort mellan 
kunskap och scientia tycker jag fångar bättre den skillnad som Aquino gör mellan dessa.
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fortfarande lämnar rum för tvivel. 3) Suspicio präglades av en större obestämdhet, men där vi ändå 

lutar åt ett alternativ över ett annat. Vi kan kalla detta för gissning. 

4) Dubitatio, som vi kan kalla tvivel, är ett tillstånd där vi inte tar ställning till varken det ena eller 

det andra alternativet.95

Det är bara i scientia som objektet som intellektet begrundar är sådan att den inte kan 

förnekas utan måste bejakas. I de andra fallen måste viljan ta ställning till huruvida objektet, ska 

bejakas eller inte. Och om viljan inte tar ställning kallas den hållningen dubitatio. Av de fyra 

graderna av visshet jag nämnt räknas endast scientia som kunskap. Scientia kan dock förstås i en 

strikt respektive vid bemärkelse. Scientia i strikt bemärkelse är endast den sortens kunskap man får 

genom resonemang som formas av sanna propositioner, dvs intellektets tredje akt. Den vida 

bemärkelsen tillåter dock att även uppenbart sanna propositioner i sig själva räknas som scientia,96 

som införskaffas genom intellektets andra akt. I båda fallen får vi visshet genom själva objektet som 

intellektet begrundar, då vi ''ser'' det med en sådan klarhet att dess sanning inte kan betvivlas. 

Tron har inte denna typ av visshet, och här hänvisar Aquino till följande bibelcitat: ''Tron är 

grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se.''97 Hur får vi då visshet om 

objektet som tron utgör om intellektet inte kan ''se'' det? Som jag redogjorde för i avsnittet om trons 

akt, kan visshet även uppnås genom att viljan tydligt tar ställning för objektet. Tron blir en 

medelväg mellan scientia och opinio. Den liknar scientia i den grad av visshet den uppvisar, men 

den liknar opinio för att intellektet inte tydligt kan "se" objektet den begrundar. Tron får inte visshet 

genom intellektets skådande av objektet utan genom att viljan tydligt tar ställning för det. Men vad 

är det som får viljan att ta denna ställning? Den påverkas av Gud som är godheten själv och som 

viljan därför automatiskt är riktat mot.98 Viljan känner igen Gud som är det eminent goda och tar 

därigenom ställning för det som intellektet inte kan greppa eller ''se.''  Tron som kunskap bygger 

alltså på förtroende för Gud, därför delar Aquino upp trons akt i tre aspekter: 1) Credere Deum, som 

är den kognitiva aspekten av tron. Den innebär att vi tror att Gud existerar. 2) Credere Deo är den 

testimoniella aspekten, där vi tror det som Gud har uppenbarat för oss. 3) Credere in Deum är den 

fiduciella aspekten där vi förlitar oss på Gud.99

Även någon som inte tror kan se att tron enligt denna modell inte kan beskrivas som en 

känsla. En troende människa kan hålla fast vid det som Gud har uppenbarat oberoende av hur hon 

känner sig. Däremot kan den troende inte överföra vissheten om tron till någon annan. Med andra 

ord, tron som kunskap är bara tillgänglig för den troende. Detta är vad som skiljer tron från annan 

95 ST II-II q.2 a.1
96 Allan 1997, 55
97 Heb 11:1
98 Viljan dras alltid mot det goda. Även när vi begår onda handlingar hoppas vi uppnå något gott.
99 ST II-II q.2 a.2
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form av kunskap och som gör att trons kunskap kan bli föremål för ifrågasättande kritik. En sådan 

kritik ska vi undersöka härnäst.

3.4 Anthony Kennys kritik

Anthony Kenny skrev 2007 en artikel för tidskriften Philosophy som heter ''Knowledge, Belief, and 

Faith''. Precis som titeln antyder så delar han upp tron i två aspekter: Belief och faith, som båda 

betecknas som tro på svenska. Dock har vi redan sett aspekterna som Kenny talar om. Belief  kan vi 

identifiera som kognitiv tro, där vi håller något för sant, t ex att Gud existerar. Denna tro kan styrkas 

med filosofiska eller historiska argument. Faith däremot skulle kunnas kallas för testimoniell tro, 

som dock har bytt vittne från Gud till en religiös kommunitet, enligt vad Kenny själv skriver: 

"Faith, as I understand it, is the acceptance of the testimony of a sacred text or of a religious 

community."100 

Kenny har inte själv någon tro men menar att belief  kan vara rimlig även om den inte 

nödvändigtvis är sann.101 Med faith förhåller det sig dock annorlunda, här grundar sig tron inte på 

några förnuftsargument utan stöder sig helt på någon annans auktoritet, vare sig det är en helig 

skrift eller en religiös kommunitet.102

Kenny säger att det finns olika grader av tro, för mycket tro, som accepterar för mycket 

sådant man inte kan bevisa, kallar han för godtrogenhet. Detta är dåligt eftersom en person då 

riskerar att förlora sitt kritiska omdöme och bli mottaglig för många falskheter. Men det finns även 

en extrem hållning i den andra änden, vilket är för lite tro, och som Kenny kallar för skepticism. 

Denna hållning är också dålig eftersom den låser in sig och missar många möjligheter till 

kunskap.103

Kenny skulle nog beskriva faith som en godtrogen tro eftersom den på förhand förkastar all 

kritik mot den. De troende kan visserligen vara villiga att försvara tron mot olika invändningar, men 

samtidigt är religiös tro till sin natur sådan att den står över all kritik. Den måste accepteras oavsett 

vilka argument som kan tänkas finnas mot den. Kenny beskriver tron såhär: ''The common 

characteristic of faith in almost all religious traditions is its irrevocability. A faith which is held 

tentatively is no true faith.''104 Slutsatsen han drar av detta är att religiös tro eller religiösa 

kommuniteter inte får ges någon priviligierad ställning i samhället.105 Utan att ge mig in i en 
100 Kenny 2007, 394
101 Kenny 2007, 381
102 Kenny 2007, 394
103 Kenny 2007, 382
104 Kenny 2007, 394
105 Kenny 2007, 397
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diskussion om förhållandet mellan kyrka och stat eller religionens plats i offentligheten skulle jag 

vilja ta upp frågan huruvida religiös tro verkligen är så pass frånkopplad från det mänskliga 

förnuftet som Kenny verkar mena.

3.5 Trons förnuftighet

Som jag uppfattar Anthony Kenny så är endast tron som belief samstämmig med förnuftet men inte 

religiös tro som han betecknar med faith. 

Thomas av Aquino skulle nog inte hålla med om den skarpa åtskillnaden som Kenny gör mellan 

belief  och faith. Den kognitiva och den testimoniella tron utgör tillsammans med den fiduciella 

olika aspekter av samma inre akt av tron, enligt Aquino.

Det stämmer visserligen att den som har accepterat tron har accepterat något som ligger 

bortom förnuftet. Men det faktum att man kan svara på invändningar mot tron visar att den inte är 

främmande för förnuftet. Den kristna teologin har alltsedan kyrkofäderna sett det som sin uppgift att 

inte bara förklara tron utan dessutom försvara den mot invändningar. Denna del av teologin kallas 

för apologetik. Dess uppgift är att visa att fastän den kristna tron inte kan bevisas är den värd att tro 

på. Detta gör man  t ex genom att filosofiskt påvisa Guds existens eller presentera argument för 

evangeliernas historiska grund. Kenny hävdar att dessa argument är gissningar och stöder sig på 

John Henry Newman när han säger det.106 Det enda jag tänker svara på det i nuläget angående 

evangeliernas historicitet är att de isåfall har samma probabilitet, om inte mer, som t ex dokumenten 

som talar om Julius Caesar, vilket illustrerar poängen att tron inte är såpass främmande för förnuftet 

som Kenny tycks anta.

Kenny skulle inte förneka att man kan ge förnuftiga argument för tron.107 Problemet för 

honom är att dessa argument inte kan utgöra något konstituerande element för tron, dvs tron kan 

aldrig baseras på argument. En person som har accepterat tron har i strikt bemärkelse inget behov 

av dessa argument. Tron står för sig självt, bortom alla argument. Så vad Kenny verkar mena är att 

förnuftets argument kan hjälpa en person att komma till tro, men tron har inget att ge förnuftet.

Jag vill här visa att förhållandet mellan tro och förnuft inte är så pass enkelriktat som Kenny 

tycks tro. Låt oss börja med något så enkelt som att tron omfattar vissa saker som man kan uppnå 

med förnuftet, som t ex att Gud existerar, är god, allsmäktig etc. Dessa kallar Thomas av Aquino för 

preambula fidei.108 På detta sätt bekräftar tron förnuftets giltighet. Men den gör mer än bara det. 

106 Kenny 2007, 394-395
107 Kenny 2007, 395
108 Saker som föregår tron.
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Aquino nämner i Summa Theologiae att vi genom tron får kunskap om treenigheten. Vad tillför 

treenigheten till vår kunskap om Gud? Vi kan genom förnuftet komma fram till Guds existens för 

att det behövs en primär orsak. Denna orsak måste inneha alla perfektioner, som t ex godhet eller 

kärlek. Den primära orsaken måste också vara en, det kan inte finnas flera primära orsaker, som jag 

har påpekat tidigare i uppsatsen. Gud måste alltså både vara en och inneha kärleken på ett perfekt 

sätt. Ett annat sätt att säga det senare är att Gud är kärlek. Men här uppstår en svårighet, för kärlek 

kan bara förverkligas i en relation. Att enbart älska sig själv vore inte riktig kärlek utan egoism. Hur 

kan Gud vara både en och kärlek? Om vi säger att relationen mellan Gud och t ex människor 

konstituerar denna kärlek så innebär det att Gud är beroende av något annat vilket skulle 

underminera Guds suveränitet. Läran om treenigheten erbjuder oss här en lösning; Gud har i sig 

själv relationen i vilken kärleken kan förverkligas. Vi kan aldrig förstå på vilket sätt Gud är tre 

personer men substantiellt bara en numeriskt sett, men treenigheten kan hjälpa oss att förstå hur 

Gud kan vara kärleken men samtidigt bara en.109 En person behöver inte acceptera läran om 

treenigheten för att förstå hur den bidrar till den kunskap om Gud som kan uppnås med förnuftet 

självt.

Slutligen, för att återanknyta till frågan om tron som kunskap, vill jag säga att tron aldrig 

kan vara en kunskap på det sätt om vi kallar andra saker för kunskap, som vi förskaffar oss genom 

förnuftet. Det betyder dock inte att tron inte har något att erbjuda förnuftet, eller att de två skulle stå 

i motsättning till varandra.

4. Slutsats

Efter att ha presenterat Aquinos syn på naturlig respektive övernaturlig kunskap om Gud, kritik mot 

dessa, samt svar mot kritiken, har det blivit dags att ge svar på frågeställningen:

Vad finns det för kritik mot Thomas av Aquinos syn på förnuftets möjligheter till kunskap om Gud 

och hur kan den kritiken bemötas?

Thomas av Aquino tar otvetydigt ställning för att vi kan ha en naturlig kunskap om Gud. 

Han säger att vår verklighet är beskaffad på så sätt att den inte kan förklaras utan en primär orsak, 

vad alla människor kallar Gud. 

När det gäller kritiken mot kausalitetsprincipen eller orsaksbegreppet så valde jag David 

Humes empiricistiska kritik och Immanuel Kants idealistiska kritik för att de har haft störst 

inverkan i hur vi filosofiskt ser på orsaker och brukar tas upp i en eller annan form när Thomas 

109 Filosofiprofessorn Peter Kreeft talar om detta i sin bok Fundamentals of the Faith, se Kreeft 121-122.
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gudsbevis ifrågasätts. Svaret jag presenterade var att deras kritik inte var hållbar för att deras 

kunskapsteori som ligger bakom deras kritik inte lyckas på ett tillfredsställande sätt förklara hur vår 

verklighet är beskaffad samt att deras resonemang lider av självmotsägelser.

Angående om tron som kunskap säger Thomas att förnuftet ensamt inte kan nå fram till den 

kunskap om Gud som tron ger, utan Gud själv måste påverka viljan så att den troende håller fast vid 

det som Gud har uppenbarat. Anledningen till det är att vårt intellekt inte kan ''se'' den kunskapen 

till skillnad från annan kunskap som det igenkänner som sant antingen genom att i den andra akten 

av intellektet uppfatta sanna propositioner eller genom att i den tredje akten av intellektet resonera 

från sanna premisser till en ny kunskap.

Denna sortens tro kritiseras av Anthony Kenny eftersom en sådan tro inte kan ha någon 

grund i förnuftsresonemang utan måste accepteras genom någon annan auktoritet. Trots de 

argument som finns till trons försvar är tron ändå essentiellt frikopplat från förnuftet och 

implikationen tycks vara att tron därför inte har något att erbjuda förnuftet. Mitt svar på Kennys 

kritik är att fastän han har rätt i att tron inte kan grundas på argument så finns det ändå kopplingar 

mellan tron och förnuftet. Jag tog som exempel treenighetsläran som ett sätt att bättre förstå hur 

Gud kan samtidigt vara kärlek och en. 

Nu när jag gett ett tydligt svar kommer jag att visa vilka slutsatser man kan dra av detta svar.

 Förnuftets kunskap om Gud är möjlig men samtidigt begränsad, enligt Thomas av Aquino. Det 

faktum att den kunskapen uppnås genom a posteriori-resonemang innebär att förnuftet inte kan se 

Gud, det kan bara se att Gud måste existera. Thomas presenterar tron som en förstärkning av 

förnuftets kunskap. Men trons kunskap är också begränsad. Thomas ser trons kunskap som 

ofullständig till sin natur, då han följer Hebreerbrevet definition av tron som det som ''ger oss 

visshet om det vi inte kan se.''110 Tron är essentiellt något som ersätter seendet, medan en fullkomlig 

kunskap förutsätter intellektets ''seende.''

Det är här som kontexten i ST I q.12 har en betydelse för hur vi ska förstå denna vår 

ofullkomliga kunskap. De flesta artiklarna i fråga tolv behandlar kunskapen som de frälsta i 

himmelen har om Gud. Den kunskapen är fullkomlig. Där skådar intellektet Gud på ett sätt som det 

skådar objekt i detta liv. Thomas anger citatet från Första Korinthierbrevet om att vi ska se Gud 

''ansikte mot ansikte'' som stöd för detta.111 Men han ger också ett filosofiskt argument; människan 

har ett naturligt begär, eller önskan, att känna till orsaken till alla effekter, eller verkan, hon kan 

se.112 Inte bara känna till att de existerar utan också känna till dess essens, dess väsen. Vi har en 

naturlig dragning att vilja veta varför saker och ting är som de är, och vår nyfikenhet stillas inte 

110 Heb 11:1
111 1 Kor 13:12
112  ST I q.12 a.1
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förrän vår kunskap är fullkomlig. Om fullkomlig kunskap inte skulle vara möjlig skulle vår önskan 

till densamma vara förgäves. Thomas menar att denna önskan skulle vara absurd om den på förhand 

är omöjlig att uppfyllas. Det finns i och för sig många önskningar som förblir ouppfyllda just för att 

de är omöjliga. Men just denna önskan är inte omöjlig. Enligt Thomas har intellektet möjlighet att 

känna till allt som har aktualitet, allt som faktiskt existerar. Gud, som vi redan har sett, är ren 

aktualitet och är därför per excellence igenkännbar för intellektet.113 En önskan att med intellektet 

''se'' Gud är därför inget som i princip är omöjligt.

Poängen med tron är att den riktar vårt intellekt mot detta mål, och kommer att försvinna när 

målet är uppnått. Tron är inget som naturligt hör till vårt intellekt, den tas emot av Gud som 

påverkar vår vilja att acceptera den. Tron är därför en övernaturlig gåva, även kallad nåd. Vi har 

alltså en naturlig önskan att se Gud, men den kan bara uppnås på övernaturlig väg. Detta har gett 

upphov till en spännande diskussion inom katolsk teologi där den franske prästen och senare 

kardinalen Henri de Lubac hävdade att vår natur kräver nåden för att uppnå sitt mål. Invändningen 

är dock att om naturen kräver nåden så betyder det att Gud är tvingad att ge nåden. Men nåden är 

till sitt väsen fri och kan inte ges med tvång. Jag tänker inte ge mig in i den diskussionen utan 

istället se vilka konsekvenser denna önskan att se Gud har för vår kunskap om Gud i vårt aktuella 

tillstånd.

Vår kunskap om Gud, både avseende förnuftet och tron, kommer alltid att vara ofullständigt 

i vårt aktuella tillstånd. Vår kunskap om Gud kan illustreras som ett ljus som omgärdas av ett starkt 

kontrasterande mörker, precis som de målningar som gjorts med hjälp av tekniken chiaroscuro.114 Vi 

vill dock ha mera ljus, vi vill fördriva mörkret. Tron, som visserligen är ett dunkelt ljus, förstärker 

förnuftets ljus, och leder det till den plats där mörkret inte existerar, där det bara finns ljus.

Anledningen, som jag ser det, till att Thomas sätter vår kunskap om Gud i detta liv tillsammans med 

den kunskap om Gud vi eventuellt kommer att ha om vi kommer till himmelen, är för att kunskapen 

vi har nu kommer att finna sin fullbordan i himmelen. Det är samma intellekt som nu bara kan ''se'' 

ändliga ting som då kommer att "se" den oändlige Guden. Enligt Thomas kommer intellektet bara 

med hjälp av Guds nåd bli kapabel till detta, icke desto mindre är det samma intellekt som kommer 

att “se” Gud.

I ett thomistiskt förhållningssätt är det vår önskan att ''se'' Gud som är den ultimata 

drivkraften för oss att vilja veta mer. T.C. O' Brien hävdar att det är intellekts brist på ''seende'' som 

gör teologin viktig för den troende, för den söker att förstå tron bättre.115 Den är så att säga en 

113 Ibid.
114 Ett begrepp inom konsten för att beskriva kontraster mellan ljus och mörker. Rembrandt och Caravaggio är exempel 

på målare som använt sig av denna teknik.
115 O' Brien 1974, 212-213
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rörelse av intellektet att få det ''seendet'' den inte har. Men om Gud är alltings orsak så är all vårt 

kunskapssökande en rörelse mot den fullkomliga kunskapen som för alltid ska stilla vår 

kunskapstörst. Denna övertygelse är drivkraften i den långa kristna traditionen av intellektuell 

verksamhet till vilken Thomas av Aquino har lämnat ett så stort bidrag.

Sammanfattning

Denna uppsats har undersökt förnuftets möjligheter till kunskap om Gud enligt Thomas av Aquino. 

Uppsatsen tar behandlar dels naturlig kunskap om Gud, och dels tron som kunskap. Båda dessa 

delar utsatts för kritik. Denna kritik har sedan besvarats

I delen om naturlig kunskap undersöktes vilken form av kunskap som är möjlig i detta fall. 

Då vår förmåga till kunskap beror på abstraktion från tingens materia blir det problematiskt 

eftersom Gud inte har någon materia. Lösningen blir att vi kan ha kunskap om Gud eftersom vår 

verklighet är så beskaffad att den behöver en primär orsak. Vi kan dock endast känna till att denna 

primära orsak existerar, inte hur den är beskaffad. Men då den primära orsaken är absolut oberoende 

av allt annat och allt annat är beroende av den primära orsaken, så är denna orsak enligt Thomas 

vad alla människor kallar för Gud. Thomas fem bevis för Guds bygger alla på att Gud är den 

primära orsaken. Således är Thomas beroende av kausalitetsprincipen för sina resonemang. Denna 

princip kritiseras av David Hume, som menar att vår kunskap i grunden är empirisk och att vi i den 

empiriska verkligheten inte kan fastställa några orsakssamband utan det är vår vana som får oss att 

se en orsak i upprepade händelser. Principen kritiseras även av Immanuel Kant som menar att 

orsaker är endast ett sätt av det mänskliga förnuftet att ordna upp vad våra sinnen tar in från den 

empiriska världen. Kritiken besvarades och förklarades vara otillräcklig för att ogiltigförklara 

kausalitetsprincipen mot bakgrund att dess bakomliggande kunskapsteori inte på ett tillfredställande 

sätt lyckades förklara hur vår verklighet är beskaffad.

I delen om tron som kunskap har uppsatsen undersökt vad för slags kunskap tron kan sägas 

vara. Enligt Thomas förstärker tron förnuftet kunskap eftersom vi därigenom får kunskap som 

förnuftet ensamt inte kan nå. Tron är dock inte en kunskap i vanlig bemärkelse, då kunskap 

vanligtvis innefattar ett ''seende'' av intellektet, dvs förståelse av något sant. Men det tron 

uppenbarar ligger bortom förnuftet, så intellektet kan inte ''se'' det. Det är detta ''seendet'' som ger 

kunskap dess visshet. Tron får istället sin visshet genom att viljan påverkas av Gud och får oss att ta 

tydligt ställning för tron trots bristen på intellektets ''seende.'' Den sortens tro kritiserades av 

Anthony Kenny som godtrogen eftersom den inte kan grundas i förnuftet. Jag svarade att tron, trots 
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att den ligger bortom förnuftet, ändå kan ha en koppling till förnuftet och ge den ledning.

Detta är vad jag tar vara på i min slutsats, att tron snarare än att motarbeta förnuftet leder 

den till sitt rätta mål, som är skådandet av Gud, den fullkomliga kunskapen.
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