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Del 1 – Om uppsatsen 

1.1 Inledning  

Bland de existentiellt sett viktigaste av frågor brukar Gud på ett eller annat sätt vara närvarande. 

Finns det en mening med våra liv? Finns det ett liv efter döden? Vad är rätt och fel och hur bör vi 

leva? Med Guds existens följer en transcendental mening med jordelivet, ett liv efter döden och en 

universell moralisk värdegrund. Med ett förnekande av Gud följer däremot inte sällan ett 

förnekande av en transcendental mening med vår existens, en tro på döden som livets slut och 

moralisk nihilism. Sett ur detta perspektiv blir frågan rörande Guds eventuella existens den kanske 

mest grundläggande av de existentiella frågorna - åtminstone så som de ofta kommit till uttryck i 

den västerländska idéhistorien och kommer till uttryck hos många än idag. Det är en fråga som, 

följaktligen, berör var och en av oss vare sig vi sätter den inom parentes eller inte. 

Till skillnad från den kanske allmänt förekommande uppfattningen inom de sekulariserade delarna 

av västvärlden, som i de naturvetenskapliga landvinningarnas kölvatten ofta präglas av ateism och 

materialism, är gudsfrågan i allra högsta grad levande inom den akademiskt filosofiska världen. 

Förutom att vara en fråga av fundamentala existentiella dimensioner utgör den en orubblig del av 

vårt idéhistoriska och filosofiska arv, med rötter som sträcker sig ända tillbaka till Platons upphöjda 

och fullkomliga idévärld. Detta gör den, om inte annat, till en mycket intellektuellt stimulerande 

sådan. Vare sig vi är teister eller ateister, troende eller tvivlare, kan det därför vara intressant att 

undersöka frågan närmare.

Med hjälp av den akademiskt sett relativt outforskade danska tänkaren Martinus  och hans 1

metafysik önskar jag här bidra till den omfattande, västerländska diskursen rörande Guds existens. 

Det är en metafysik som, mig veterligen, kan ge stärkt stöd åt påståendet att Gud existerar och som 

kan erbjuda en ny och alternativ lösning på det så kallade ”ondskans problem”  som funnits med 2

sedan diskursens begynnelse. Detta gör Martinus och hans metafysik extra intressant att aktualisera 

i en tidsanda där Gud, för att citera Nietzsche, ofta påstås vara död. 

 Författarnamn för Martinus Thomsen (1890-1981). Skrev under sin livstid ett 50-tal böcker (varav 7 av dem utgör 1

band i hans huvudsakliga verk vars internationellt enhetliga titel är Livets bog) och en mängd artiklar som Martinus gett 
samlingsnamnet Det tredje testamentet – ett namn som anspelar på att utgöra en, enligt honom, intellektualiserad 
fortsättning på Bibelns två testamenten och dess kärleksbudskap. 

 D.v.s. problemet med att förena tron på en allsmäktig och kärleksfull Gud med förekomsten av ondska.  2
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1.2 Syfte, tes, frågeställningar och avgränsning

Syftet med uppsatsen är att försöka bidra till den omfattande och anrika västerländska filosofiska 

diskursen rörande Guds existens betraktat som ett filosofiskt problemområde, en diskurs som för 

enkelhetens skull hädanefter endast kommer att benämnas som ”diskursen” . Uppsatsens tes är att: 3

Martinus gudsargument och lösningsförslag på ondskans problem kan ge stöd åt påståendet 

att Gud existerar.

Som underlag för tesen kommer uppsatsen att söka svar på följande frågeställningar: 

1. Hur förhåller sig Martinus gudsargument till de klassiska gudsargumenten?

2. Är Martinus gudsargument plausibelt?

3. Kan Martinus erbjuda en plausibel lösning på ondskans problem? 

Även om uppsatsens kanske föga anspråkslösa filosofiska problemområde rör Guds existens önskar 

den inte att ta ställning till huruvida Gud de facto finns eller inte. Inte heller önskar den avgöra om 

Martinus metafysik är en sann återgivning av verkligheten. Uppsatsens fokus ligger istället på att 

försöka påvisa hur Martinus kan tänkas ge stärkt stöd åt påståendet att Gud existerar och därmed 

bidra till diskursen.  

1.3 Metod och litteratur  

Med anledning av frågans metafysiska karaktär har epistemologin en alldeles speciell plats inom 

diskursen. Det är en diskurs där ”tro” ofta sätts mot ”vetande”, religionen mot vetenskapen. Tack 

vare metafysikens ovetbara karaktär är det givetvis aldrig någon fråga om tro kontra vetande i 

absolut bemärkelse, om vi med tro menar ovisshet och vetande absolut visshet - metafysiskt sett är 

ateisten lika ”troende” som teisten. Om vi med ”tro” istället avser hängivenheten till den religiösa 

övertygelsen på bekostnad av ett rationellt förhållningssätt börjar landskapet däremot se annorlunda 

ut. Då utkristalliserar sig en skala från tro (d.v.s. religiös övertygelse) till vetande (d.v.s. ett 

rationellt förhållningssätt) med fiedisterna i ena änden och de starka rationalisterna i den andra. 

Fiedisterna, med Sören Kierkegaard i spetsen, proklamerar rationalitetens tillkortakommanden vad 

gäller Gud och tron som den enda vägen till insikt om gudomligheten (Peterson 1997:51-52). De 

starka rationalisterna hävdar däremot förnuftets förmåga att övervinna den metafysiska ovissheten 

 För en introduktion till utvalda delar ur diskursen, se del 2. 3
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genom absolut säkra premisser och argument utifrån vilka vi kan och bör härleda våra slutsatser 

(ibid:48, 56).  

Den metodologiska utgångspunkten som jag i denna uppsats kommer att utgå ifrån är den mjuka 

rationalismen så som den kommer till uttryck hos William Abraham (Abraham 1985). Denna 

rationalism ligger någonstans mitt emellan fiedismen och den starka rationalismen på ovannämnda 

skala mellan tro och vetande. Till skillnad från fiedisterna framhåller den mjuka rationalismen 

förnuftets förmåga att, inom rimliga gränser, nå universella sanningar. Men det är en tro på förnuftet 

som, till skillnad från de starka rationalisterna, inte tas till sin spets med anledning av metafysikens 

ovetbara karaktär (ibid.). Varje metafysiskt påstående har sin kritiker och så lär det, i brist på en 

gemensam universell filosofisk metod, förbli. Ledorden för den mjuka rationalismen är ödmjukhet 

och rationalitet: ödmjukhet i det avseendet att det alltid kommer att finnas abstraktionsnivåer 

bortom vår absoluta visshet och att vi följaktligen bör förbli öppna att revidera våra metafysiska 

ståndpunkter; rationell i det avseendet att vi trots denna ovisshet alltid bör sträva efter en så stor 

grad av positiv sannolikhet som möjligt. Vägen till sanning kan ur detta perspektiv liknas vid en 

stig, där de första stegen vandras av förnuftet, med dess rationella analyser och undersökningar, 

men där de sista avgörande stegen alltid måste tas av den metafysiska trosuppfattningen - ett 

ställningstagande som då, i brist på absolut visshet och universella metodologiska regler, endast kan 

bygga på en individuell sannolikhetskalkyl.  

I uppsatsen kommer den mjuka rationalismen bl.a. komma till uttryck i det öppna och rationella 

förhållningssättet gentemot Martinus metafysik betraktad som en potentiell kandidat till den 

traditionella teismen och ateismen. Vidare kommer uppsatsen, utifrån den mjukt rationalistiska 

övertygelsen att det inte existerar några fullkomligt säkra premisser och argument, att präglas av ett 

holistiskt förhållningssätt. Inget argument existerar i ett metafysiskt vakuum: alla argument har sin 

upprinnelse i mer eller mindre explicita och medvetna metafysiska premisser. Dessa metafysiska 

premisser (såsom ontologiska och epistemologiska ställningstaganden) måste därför tas med i 

beräkningen och argumenten måste betraktas i relation till helheten, som en enskild del i något 

större. Olika kompatibla argument kan i och med detta förhållningssätt tillåtas att samverka 

sinsemellan för att därmed erbjuda ett kumulativt stöd  för en gemensam tes. Detta kommer att bli 4

 Ett sådant kumulativt stöd går givetvis att ifrågasätta. Basil Mitchell påpekar retoriskt att tio läckande hinkar staplade 4

på varandra fortfarande inte kommer att kunna behålla vattnet (Peterson 1999:167). Men denna invändning går i sin tur 
att problematisera, eftersom den starkt rationalistiska idén om en totalt ”vattentät hink” (d.v.s. ett fullkomligt säkert 
argument) lyser med sin frånvaro och att vi, i sann mjuk rationalistisk anda, förmodligen får lov att finna oss i mer eller 
mindre läckande hinkar.  
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extra framträdande vid behandlandet av Martinus gudsargument inom vilket element från de 

klassiska gudsargumenten samverkar för att ge ett kumulativt stöd för Guds existens. 

Hur kan vi då, med den mjuka rationalismen som utgångspunkt, förhålla oss till olika argument och 

metafysiska system? Hur kan vi navigera i den metafysiska ovisshetens djupa vatten? Utöver 

anammandet av den mjuka rationalismen kommer uppsatsen att använda sig av begreppen koherens 

och förklaringsvärde som måttstock. Med koherens avses här ett mått på hur väl ett argument eller 

metafysiskt system stämmer överens med sig själv och med förklaringsvärde avses i vilken grad 

desamma förmår förklara våra observationer. Bristande koherens föranleder oss att ifrågasätta 

metafysiken eller enskilda argument, medan ett högt förklaringsvärde vanligtvis - allt annat lika - är 

att föredra framför ett lägre. Att titta på koherensen och förklaringsvärdet allena räcker dock inte. 

Det går fortfarande att hävda påståenden som visserligen är koherenta inom sin metafysiska kontext 

och som har ett högt förklaringsvärde, men som ingalunda förefaller särskilt sannolikt. Ytterligare 

ett kriterium krävs, ett kriterium som, så långt som möjligt, håller den metafysiska spekulationen 

”på jorden”. Detta kriterium är inspirerat av Moores common sense-filosofi (se exempelvis Nordin 

2003:554-555) och strävar efter att ta tillvara på den allmänmänskliga intuitionen för att därmed 

sörja för metafysikens realistiska förankring. Inför ett påstående som på något sätt strider mot den 

mänskliga intuitionen kommer jag alltså att ställa mig den retoriska frågan vilket som är troligast: 

att den grundläggande, allmänmänskliga erfarenheten är felaktig eller att något gått snett i det 

teoretiska resonemanget bakom påståendet. I samma anda kommer jag hålla ett påstående som får 

stärkt stöd i den mänskliga intuitionen för troligare. Hädanefter kommer jag att kalla detta kriterium 

för common sense-principen .   5

Eftersom diskursen är så pass anrik inbegriper den en hel uppsjö av litteratur. Som avgränsning har 

jag valt att fokusera på diskursens mer väletablerade namn för att därmed ge en så karaktäristisk och 

relevant återgivning av den som möjligt. För den röda trådens skull har jag prioriterat de författare 

som fört en mer eller mindre explicit dialog sinsemellan för att därmed avgränsa litteraturen 

ytterligare. Som förespråkare för teismen har jag, förutom Martinus, valt att främst lyfta fram 

Richard Swinburne (1934-) och Richard Taylor (1919–2003) och som förespråkare för ateismen 

John Mackie (1917-1981) och Richard Dawkins (1941-). De är alla väletablerade namn inom 

 En uppenbar invändning mot detta resonemang är huruvida det är möjligt att tala om en ”allmänmänsklig intuition” 5

eller inte. Det är uppenbart att alla människor inte delar samma intuitioner om en mängd sakförhållanden, så vilka skäl 
har vi för påståendet att något sådant som en allmänmänsklig intuition existerar? Enskilda intuitioners relativitet åsido 
vill jag, i likhet med Moore, likväl hävda att det finns vissa, fundamentala intuitioner som det stora flertalet människor 
delar och håller för sanna, intuitioner som på ett grundläggande sätt formar deras vardagliga livsupplevelse. Exempel på 
sådana intuitioner är att tillvaron och det egna självet existerar och att varje verkan har en orsak. 
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diskursen och deras argument är relativt samtida vilket gör deras argument relativt aktuella. Som 

generell regel färgas en uppsats av valet av litteratur som gör den partisk gentemot vissa perspektiv 

på bekostnad av andra. Likväl vill jag hävda att detta problem här är marginellt, dels med tanke på 

att valda författare är väletablerade och dels därför att uppsatsens redogörelse över diskursen utöver 

dessa författares bidrag är relativt övergripande till sin karaktär.   

1.4 Disposition  

Uppsatsen inleds med en bakgrund (del 2) där diskursen och de utvalda författarnas bidrag 

presenteras. Därefter följer en kort introduktion till Martinus metafysik med en fördjupande 

presentation av hans ”X-analyser” och gudsbegrepp. Syftet här är att presentera det akademiska 

stoff som uppsatsen har sin utgångspunkt i samt att bekanta läsaren med Martinus och hans 

metafysik. Efter det övergår uppsatsen till själva analysen (del 3), där Martinus gudsargument och 

hans lösningsförslag på det ondas problem presenteras och behandlas. Syftet här är att försöka 

påvisa hur Martinus kan bidra till diskursen genom att ge stärkt stöd åt påståendet att Gud existerar. 

Uppsatsen avslutas med en resultatdel (del 4), som sammanfattar vad analysen kommit fram till och 

för en diskussion över uppsatsens epistemologiska utgångspunkt och Martinus världsbild. 

1.5 Varför Martinus?  

Observera att detta inte är ett arbete om Martinus metafysik, utan om hur den kan tänkas appliceras 

på frågan rörande Guds eventuella existens betraktat som ett filosofiskt problemområde. Jag 

kommer alltså inte att redogöra för och värdera metafysiken i dess helhet utan endast beröra de 

utvalda delar som är relevanta för problemområdet. Detta innebär att jag kommer att behandla 

metafysiken som om den redan vore en välkänd och väletablerad del av den filosofiska traditionen; 

i likhet med ett applicerande av exempelvis Hegels metafysik kommer jag att lämna mindre 

relevanta delar av det storskaliga systembygget obehandlat. Anledningen till denna strategi är för att 

uppsatsen därmed ska kunna fokusera på att försöka påvisa den ”Martinusianska” metafysikens 

filosofiska relevans och potential i förhållande till nämnda filosofiska problemområde. 

Ett uppenbart problem med ovanstående strategi är att Martinus metafysik, till skillnad från Hegels 

metafysik som utgör en väletablerad del av den filosofiska traditionen, för den oinsatta läsaren kan 

te sig främmande. För att råda bot på detta har jag dels dedikerat ett avsnitt (del 2.3) åt att kortfattat 

försöka sammanfatta metafysikens huvuddrag och dels så kompletteras texten fortlöpande med 

bakgrundsinformation i form av fotnoter. Det är min förhoppning att dessa, tillsammans med de för 

problemområdena aktuella, metafysiska redogörelserna, ska erbjuda läsaren tillräckligt med 
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bakgrundskunskap för att kunna följa med och förhålla sig till resonemangen. Även om läsaren som 

sagt inte kommer att kunna bedöma metafysiken i dess helhet så är det min tanke och förhoppning 

att argumentationen (det övriga, metafysiska systembygget satt inom parentes) kommer att tala för 

sig själva. Vid metafysiska frågor som går bortom uppsatsens ramar får jag hänvisa till Martinus 

egna, omfattande litteratur och den sekundärlitteratur som skrivits i ämnet. 

Så varför skriva om just Martinus metafysik? Varför inte hålla sig inom traditionens väletablerade 

ramar och vandra de redan välbevandrade stigarna? Med ett långt, personligt studium av Martinus 

och hans metafysik i ryggen är det min övertygelse att Martinus kan erbjuda stärkt stöd åt påseendet 

att Gud existerar. Martinus lägger fram en alternativ metafysik som, mig veterligen, har potentialen 

att lösa mycket av den problematik som än idag förknippas med Guds existens, såsom ondskans 

problem. Det är alltid förbundet med en viss risk att röra sig utanför de etablerade teorierna och de 

välkända namnen, men det är också här, på gränsen till det relativt outforskade, som ett genuint nytt 

bidrag till den filosofiska traditionen faktiskt kan äga rum.

!8



Del 2 - Bakgrund   

2.1 Guds väsen  

Om det finns något sådant som ett gudomligt väsen så finns också risken att vår bild av denne inte 

stämmer överens med verkligheten. Vi bör alltså skilja på 1) Gud som sådan och 2) vår bild av 

densamme. (2) är lika med gudsuppfattningen, denna högst mänskliga konstruktion som dels är 

sociokulturellt betingad och dels omfattar individens unika preferenser, tankar och känslor 

associerade med (1). (1) däremot är det eventuellt faktiska, objektiva väsendet som av oss 

människor kallas ”Gud”. Ju mer (2) stämmer överens med (1) desto sannare är gudsuppfattningen. 

En konsekvens av ovanstående är att en analys eller kritik av en enskild teologi, religion eller 

metafysik, som kulturella konstruktioner betraktade, inte nödvändigtvis säger någonting om Gud 

som sådan betraktad som en objektiv realitet. Med denna grundläggande distinktion i åtanke blir 

gudsfrågan lösgjord från alla enskilda trossystem och världsbilder, något som i sin tur aktualiserar 

frågan i vilken grad olika gudsuppfattningar kan tänkas stämma överens med verkligheten.  

Rent traditionellt brukar Gud inom teologin såväl som filosofin tillskrivas egenskaperna allmakt, 

allvetande och fullkomlig godhet. Ytterligare egenskaper kan förekomma, som allestädes närvaro, 

nödvändig existens och total frihet. I kraft av dessa definierande egenskaper antas Gud vara det 

högsta, fullkomligaste väsen som över huvudtaget kan existera – ett väsen som dessutom är högst 

personligt, åtminstone inom den kristna teologin. Men det är egenskaper som vid en närmare 

granskning kan förefalla besvärliga att förena med varandra, något som riskerar att göra 

gudsbegreppet motsägelsefullt. Om nu Gud exempelvis är allsmäktig, innebär det då att hen kan 

skapa en sten som hen inte förmår lyfta? Omöjliggör inte det gudomliga allvetandet den fria viljan 

hos människan såväl som Gud, då Guds allvetande torde innefatta alla framtida val? Är det goda 

gott för att Gud vill det eller gör Gud det goda för att det är gott i sig självt?   

En vanlig, fiedistisk invändning är att Gud i all sin fullkomlighet går bortom vårt mänskliga 

förstånd och att vi således inte kan förvänta oss att rent intellektuellt förstå dennes väsen. En annan, 

kanske lite mer rationellt tilltalande lösning är att Guds allmakt och allvisdom är begränsade av 

logikens lagar. Gud kan, sin allmakt till trots, inte göra något som är logiskt omöjligt, som att skapa 

en fyrkantig triangel, eftersom en fyrkantig triangel är självmotsägande och lika med nonsens (se 

exempelvis Swinburne 2001:7). Detsamma gäller Guds allvetande: Gud kan endast veta allt som är 

logiskt möjligt att veta (ibid.). Angående problemet rörande den moraliska verkligheten är en möjlig 

lösning att moraliska sanningar, liksom den trekantiga triangeln, är att betrakta som självevidenta: 
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det som är gott är gott för att det per definition är gott, liksom triangeln per definition har tre kanter 

(ibid:15). På frågan varifrån logiken som begränsar Gud kommer från går att hävda, att den är en 

immanent del av Gud på samma sätt som triangels vinkelsumma. 

I det stora hela är Martinus gudsuppfattning identisk med ovanstående redogörelse vilket möjliggör 

en jämförelse (se exempelvis Martinus 1981:1818). Även Martinus gör en tydlig åtskillnad mellan 

Guds möjligheter och logiska begränsningar, begränsningar som vidare härleds tillbaka till Guds 

nödvändiga natur. Men som vi kommer att se i del 2.3.2 så skiljer sig Martinus gudsuppfattning åt 

från den traditionella gudsuppfattningen på vissa avgörande punkter, vilket ger den potentialen att 

lösa klassisk problematik såsom ondskans problem förknippad med Guds existens. 

2.2 Klassiska argument för och emot Guds existens  

De traditionella argumenten för Guds existens (eller ”gudsbevisen” som de även kallas) finns i en 

mängd olika versioner men brukar förekomma i tre olika former, varav de två första är a posteriori 

och den sista a priori. Det första av argumenten, det kosmologiska argumentet, går ut på att försöka 

påvisa Guds existens som en nödvändig ”första orsak” eller ”orörlig rörare”. Det andra argumentet, 

det teleologiska argumentet, åberopar tillvarons lagbundenhet, komplexitet, skönhet och till synes 

överväldigande ändamålsenlighet som ett bevis för en bakomliggande intelligens. Det tredje och 

sista argumentet, det ontologiska argumentet, söker utifrån Guds antagna natur som ett fullkomligt 

väsen påvisa dennes nödvändiga existens. Jag kommer härnäst att presentera de tre argumenten 

tillsammans med några erkända kritiska röster med fokus på deras modernare former, för att 

därefter avsluta med en av det mest inflytelserika argumenten mot Guds existens: ondskans 

problem.   

2.2.1 Det kosmologiska argumentet 

Thomas av Aquino lägger tonen för det kosmologiska argumentet i sitt klassiska verk Summa 

Theologica från 1200-talet. Där argumenterar han för att förekomsten av rörelse måste härledas 

tillbaka till en ”orörlig rörare” för att undvika en oändlig regress (se exempelvis Peterson 

1999:188-189) - ett ordval och en tankegång som i sin tur är hämtade direkt från Aristoteles. Den 

huvudsakliga premissen, att rörelsens oändliga regress är omöjlig, är tagen ur Aristoteles Etiken, 

som argumenterar för att vi vid en oändlig rörelseregress får en oändlig kedja av ändliga ting som 

rör sig synkroniserat i oändlighet (ibid:191). Oändligheten (d.v.s. evigheten) antas helt enkelt inte 

”få plats” inom det ändliga.  
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I sin modernare form har Etiken övergetts, men den ursprungliga idén finns alltjämnt kvar. Richard 

Taylor hävdar principen om tillräckliga skäl som det kosmologiska argumentets utgångspunkt 

(Taylor 1992). Enligt nämnda princip fodrar varje kontingent ting (d.v.s. ett ting som, till skillnad 

från det icke kontingenta eller nödvändiga tinget, beror på något annat) och faktiskt sakförhållande 

att det finns ett bakomliggande skäl till nämnda ting och sakförhållande (ibid.). Ingen verkan utan 

en tillräcklig orsak med andra ord. Taylor inleder med att påpeka principens universalitet, att den på 

ett grundläggande, intuitivt plan tycks omfattas av flertalet människor, för att sedan applicera den på 

tillvaron som helhet. Argumentet ser ut som följer: eftersom tillvaron, åtminstone som vi känner 

den, består av kontingenta ting är även den att betrakta som kontingent vilket medför att den fodrar 

ett tillräckligt skäl eller en orsak utanför densamme. Det tillräckliga skälet måste vara inkontingent 

eller nödvändigt, eftersom en oändlig serie kontingenta ting inte ger ett tillräckligt skäl till varför 

det existerar kontingenta ting över huvud taget; istället för att ge några tillräckliga skäl, underlåter 

den oändliga regressen av kontingenta ting att ge just tillräckliga skäl (ibid.). Här går att invända att 

tillvaron inte behöver vara kontingent endast för att dess innehåll är det. Som svar framhåller Taylor 

att även om idén om en kontingent tillvaro fylld med inkontingenta ting är logiskt plausibel, så är 

den icke desto mindre trolig: den ger oss enligt Taylor inget skäl a posteriori för att den skulle vara 

inkontingent eftersom allt vi vet om den är kontingent.  

Det Taylor gör är att rikta vår uppmärksamhet mot ett inkontingent något bortom den kontingenta 

tillvaron, ett något som fungerar som en första orsak eller ett tillräckligt skäl för den observerade 

tillvarons existens. Detta något behöver dock inte, som John Mackie (1982) påpekar, vara just Gud. 

Varför ska Gud tas som den enda, tillfredställande slutet på regressen - ja reser inte existensen av ett 

nödvändigt, allsmäktigt och allvetande väsen fler frågor än svar? Det är fullt möjligt att tänka sig 

existensen av ett annat, eller till och med flera, tillräckliga inkontingenta skäl, exempelvis 

förekomsten av inkontingent materia. Vidare ifrågasätter Mackie principen om tillräckliga skäl, som 

han skiljer från det han kallar för den än mer fundamentala principen att varje verkan har en 

föregående tillräcklig orsak, där den första fodrar en metafysisk förklaring till det kontingenta som 

sådant medan den sistnämnda nöjer sig med lokala, inkontingenta orsaksförklaringar (ibid). 

Visserligen, erkänner Mackie, är Taylors princip mer intellektuellt tillfredställande, men vi har 

ingen rätt att förvänta oss av tillvaron att den fogar sig efter våra mänskliga intellektuella 

preferenser. 

!11



Med Mackies problematisering i åtanke tycks hoppet från Taylors inkontingenta, tillräckliga skäl till 

Gud helt enkelt vara för stort. Paras det kosmologiska argumentet däremot ihop med det 

teleologiska argumentet ger det ett desto starkare kumulativt stöd för Guds existens.  

2.2.2 Det teleologiska argumentet 

Det teleologiska argument har anrika rötter som sträcker sig tillbaka till antiken, men det är (åter 

igen) först i och med Thomas av Aquino som den får sin välkända form. I sitt klassiska verk Summa 

Theologica påpekar han att döda ting uppvisar något som påminner om ändamålsenlighet, en 

ändamålsenlighet som fodrar en bakomliggande intelligens. Dessutom följer de döda tingen lagar 

som i sin tur måste komma någonstans ifrån. Denna bakomliggande intelligens är, enligt Aquino, 

det människan kallar för ”Gud”.   

Argumentet bygger på en analogi mellan naturliga företeelser och mänskliga skapelser och har 

kritiserats av bl.a. Hume, som hävdar att det är för stora skillnader dem emellan (Hume 

1992:103-104). Vidare, framlade han, är det orimligt att hävda att medvetandet styr över sådana ting 

som naturlagar (d.v.s. ”ordningen”) bara för att den råkar styra över den mänskliga skapelseakten 

(ibid:106-107). Detta är dock, som jag kommer att återkomma till i del 3.1, en tolkningsfråga 

avhängig den epistemologiska utgångspunkten.  

En mer samtida kritiker av argumentet är Richard Dawkins som i sina böcker The Blind 

Watchmaker (2006) och The God Delusion (2007) bl.a. hävdar att evolutionsteorin gör Gud 

överflödig som förklaringsmodell. Vi har, enligt Dawkins, inga skäl att anta existensen av en 

bakomliggande, övernaturlig intelligens i ljuset av de vetenskapliga rönen som visar hur högst 

naturliga processer ger upphov till komplexa företeelser. Dock behöver inte evolutionen 

nödvändigtvis ses som konträr till teismen: hos relativt samtida teister, som exempelvis Richard 

Swinburne, brukar det teleologiska argumentet innefatta evolutionen som då ses som den metod 

genom vilket Gud skapar liv (se exempelvis Swinburne 2001:58-60). För frågan, åtminstone enligt 

teisten, kvarstår var lagarna och deras speciella konstitution som möjliggör liv kommer från och 

denna fråga går utanför evolutionsteorins räckvidd.  

2.2.3 Det ontologiska argumentet  

Till skillnad från de två föregående ”gudsbevisen” är det ontologiska argumentet ett argument a 

priori. Argumentet brukar förknippas med Anselm av Canterbury som ses som dess skapare och är 

framlagd i hans bok Proslogium från slutet av 1000-talet. I sin ursprungliga form går argumentet ut 
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på att ”meditera” över det högsta, tänkbara väsendet. Premissen är att ett väsen som de facto 

existerar är fullkomligare än ett fullkomligt väsen som endast existerar i fantasin, vilket enligt 

Anselm är ett bevis för att det fullkomliga väsendet, per definition, måste existera med 

nödvändighet (se exempelvis Peterson 1999:170-172).    

Argumentet fick kritik redan under Anselms tid. Gaunilo, en samtida munk med Anselm, hävdade 

exempelvis att vi med det resonemanget lika gärna kan argumentera fram den förträffligaste av öar 

eftersom en existerande ö är mer förträfflig än en icke-existerande ö. Mot detta invände Anselm 

dock att Gud, till skillnad från den förträffligaste av öar, har egenskaper med slut; till skillnad från 

antalet kokosnötter eller soltimmar är egenskaper som allmakt och allvisdom, per definition, de 

högsta av egenskaperna makt och visdom (Plantinga 1977). En annan desto allvarligare invändning 

kommer från Kant som i sin klassiska kritik av argumentet hävdade att existens inte bör betraktas 

som en egenskap, utan själva förutsättningen för andra egenskaper (se exempelvis Peterson 1997). 

Det går alltså, enligt Kant, inte att utifrån rena begrepp argumentera sig till verkliga sakförhållanden 

- verkligheten har så att säga alltid sista ordet.  

2.2.4 Ondskans problem 

Ett djupgående och allvarligt argument mot Guds existens har länge varit förekomsten av all ondska 

i världen, det så kallade ”ondskans problem”. Redan den antika filosofen Epikuros (341 f.Kr. – 270 

f.Kr.) undrade retoriskt varför Gud, i all sin allmakt och välvilja, tillåter ondskan . Teologiska och 6

metafysiska teorier åsido: torde inte ondskans blotta faktum, förekomsten av alla obeskrivbara 

sorger, smärtor och lidanden, om något en gång för alla motbevisa existensen av ett allsmäktigt och 

allkärleksfullt väsen? Argumenten förekommer a priori såväl som a posteriori, där den förstnämnda 

försöker påvisa det logiskt inkoherenta i existensen av ett allsmäktigt, allkärleksfullt väsen och 

förekomsten av ondska och den senare utifrån förekomsten av all världens ondska argumenterar för 

Guds osannolika existens. Rent allmänt brukar en distinktion mellan det naturligt och moraliskt 

onda dras. Det naturligt onda anses vara orsakat av opersonliga krafter och ting, som exempelvis 

väder och naturliga sjukdomar, medan det moraliskt onda anses ha sin orsak i människors onda 

avsikter, bristfälliga karaktärsdrag och orättfärdiga handlingar (Peterson 1999:257).  

 Det klassiska citatet lyder: “Is God willing to prevent evil, but not able? Then he is not omnipotent. Is he able, but not 6

willing? Then he is malevolent. Is he both able and willing? Then whence cometh evil? Is he neither able nor willing? 
Then why call him God?” 
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En av de första kända filosoferna att försöka formulera en lösning på det ondas problem - en så 

kallad teodicé - var Augustinus som i sin klassiska bok Bekännelser argumenterade för att det onda 

inte har någon självständig existens utan endast är att betrakta som avsaknaden av det goda (se 

exempelvis Augustinus 2010). Som exempel tar han sjukdomar och sår i kroppen, som enligt 

honom i grund och botten är lika med bristande hälsa: så fort det onda i form av sjukdom och sår 

avlägsnas och hälsan återupptas så drar sig inte det onda, som egen substans betraktad, tillbaka för 

att existera någon annanstans, utan upphör att existera helt och hållet. Vidare hävdade Augustinus 

att det onda inte kommer från Gud utan från människans bristande vilja att göra gott samt att det 

onda endast förefaller ont ur vårt bristfälliga perspektiv (ibid.). 

Tanken att det onda inte kommer från Gud utan från människan (vilket är tänkt att frånsäga Gud det 

direkta ansvaret för det onda) är en klassisk teodicé med rötter i Bibelns skapelseberättelse, där 

Adam och Eva i kraft av sin fria vilja valde att handla emot Guds goda vilja genom förtärandet av 

den förbjuda frukten. Idén, att ondskan inte kommer ifrån Gud utan från människans fria vilja, 

återfinns i en modernare tappning hos den mer samtida filosofen Richard Swinburne, som hävdar 

att möjligheten att handla ont är en förutsättning för den fria viljan (Swinburne 2001:98). Enligt 

Swinburne fodrar moralen, för att vara meningsfull, per definition en fri vilja, men eftersom viljan 

är fri finns det inga garantier för att den inte brukas för att göra ont - följaktligen kommer det 

oundvikligen att förekomma onda handlingar hos fria väsen (ibid.).  Gud, i all sin godhet, har alltså 

enligt Swinburne skäl att besjäla människan med en fri vilja för att hon därmed ska kunna 

manifestera gott och det onda följer så att säga med på köpet. 

Ovanstående är dock endast ett svar på varför det moraliskt onda existerar - hur förhåller det sig då 

med det naturligt onda? Swinburnes förklaring till den naturliga ondskan är att den fungerar som en 

”moralisk katalysator” – att många av oss, utan det naturligt onda, hade levt så bekväma och 

bekymmerslösa liv att vi aldrig fått chansen att manifestera hjältemod och godhet (Swinburne 

2001:107-110). En hård och farlig värld, präglad av det naturligt onda, är alltså den bördiga mylla 

ur vilket den moraliska människan kan växa och resa sig mot himmelen.  

Den fria viljan som förklaring till det moraliskt onda och synen på det naturligt onda som en 

moralisk katalysator lämnar, mig veterligen, mycket att önska. För hur kan det vara ett uttryck för 

rättvisa att vissa utsätts för hårdare prövningar (d.v.s. mer ondska) än andra? Oavsett hur vi ser på 

detta onda, som blott och bart ont eller som en gudomlig gåva som möjliggör stordåd och godhet, 

förblir dess ojämna fördelning ett faktum. Hur kan det vara ett uttryck för en kärleksfull Gud att ge 
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vissa till synes oändligt många och storslagna chanser att manifestera godhet (och därmed beredas 

plats i himlen) medan andra lever ett liv i trygghet och slentrian som aldrig ger dem chansen att visa 

vad de går för rent moraliskt? Det enda rättfärdiga torde vara att alla människor går igenom exakt 

samma kvantitet ondska och får exakt samma chanser att manifestera godhet, men så verkar inte 

vara fallet. 

En möjlig lösning på fördelningsproblematiken är, enligt Swinburne, att de som missgynnas av det 

ondas fördelning helt enkelt lider för flertalets skull, att det, liksom att dö för sitt land, är en 

gudomlig ära och ett privilegium att bära det tunga korset (Swinburne 2001:102). Men detta 

rättfärdigar inte, såvitt jag kan se, den ojämna fördelningen av ondskan i världen. Dessutom: vad 

ger Gud rätten att ge vissa detta ”privilegium” framför andra? Visst, som vår skapare kan han 

kanske tillskrivas vissa moraliska rättigheter över oss (ibid:104-105) – men borde inte ett moraliskt 

fullkomligt väsen eftersträva rättvisa så långt som möjligt? Och hade det verkligen varit omöjligt 

för ett allsmäktigt väsen att fördela det onda, om inte absolut jämnt, så åtminstone lite jämnare?  

Det ondas existens a posteriori tycks onekligen vara problematiskt att förena med Guds existens. 

Men problemet går djupare än så. Enligt den relativt samtida filosofen John Mackie har vi inte bara 

empiriska skäl att förkasta teismen på basis av det ondas existens, utan även logiska. Han 

vidareutvecklar argument som lades fram av Hume och hävdar att den teistiska tesen, att det 

existerar en allsmäktig, allvetande och fullkomligt god varelse är oförenlig med den teistiska tesen 

som erkänner att det onda existerar (Peterson 1999:270-281). Premisserna är att det goda är 

motsatsen till det onda på så vis att ett gott väsen efter förmåga alltid avlägsnar det onda, samt att 

det inte finns några gränser för vad ett allsmäktigt väsen kan åstadkomma (ibid.). För att lösa detta 

problem tvingas teisten att antingen förkasta någon av teserna eller att modifiera Guds egenskaper. 

Problemet är att den sistnämnda strategin, enligt Mackie, är att den klassiska gudsuppfattningen då 

kommer att förändras till den vida grad att den teistiska ståndpunkten överges.  

Mackie tar upp en mängd strategier som teister brukar begagna sig av och försöker systematiskt 

påvisa varför de inte håller. En av dessa strategier, som i denna uppsats kommer att ägnas särskilt 

intresse, är påståendet att ”gott inte kan existera utan ont”. Enligt Mackie bygger påståendet på 

premissen att det goda fodrar det onda för att existerar vilket rimligtvis medför att 

allmaktsbegreppet modifieras och begränsas till att endast gälla det som är logiskt nödvändigt 

(Peterson 1999:273-275). Detta innebär att Gud är underordnad logiken, som då står ”ovanför” Gud 

- något som i sig reser en mängd frågor, som varifrån logiken då kommer o.s.v. Denna modifiering 
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ser han dock inga större problem med. Problemet är att det goda/onda i ena stunden ses som 

absoluta entiteter, i andra som något relativt på samma skala. Är godhet/ondska något relativt blir 

godheten, åtminstone i enlighet med Mackies definition, självutplånande eftersom den då strävar 

efter att avlägsna det onda vilket utgör dess relativa förutsättning. Godheten blir då, i grund och 

botten, att likna vid en självutplånande rörelse och med Guds allmakt torde självutplåningen bli 

total. Dessutom: vilka teister anser i praktiken att Gud inte stöder det goda som sådant utan endast 

det relativt bättre? Men om godheten/ondskan istället ses som absoluta entiteter blir de inte, logiskt 

sett, beroende av varandra: på samma sätt som äpplen rent logiskt kan existera utan päron torde då 

godheten rent logiskt kunna existera utan ondskan (ibid.). 

Ondskans problem är långt ifrån löst och med de metafysiska premisserna som inom den klassiska, 

kristna teologin står till buds tycks den onekligen allvarlig. Men hur ser problemet ut om några av 

dessa metafysiska premisser byts ut? Kanske är inte ondskans problem, som kritikerna gärna 

framhåller, ett bevis för Guds icke-existens, utan snarare en indikator på att de metafysiska 

premisserna är inkoherenta och därmed felaktiga?  

2.3 Martinus metafysik  

Martinus ansluter sig delvis till den idealistiska tankeströmningen när han påstår att det primära 

elementet i verkligheten är medvetande. Hela världen, som för övrigt är oändligt utsträckt i rum 

såväl som tid, är enligt honom levande; det som för oss förefaller vara död materia (så som planeter, 

stjärnor, galaxer, atomer o.s.v.) är enligt Martinus livsyttringar från enskilda levande väsen. Denna 

oändliga skara levande väsen ”lever, rör sig och äro till” inom det som de monoteistiska 

religionerna kallar för Gud – men det är en Gud vars väsen i vissa avgörande avseenden, som vi 

kommer att se i del 2.3.2, skiljer sig från den traditionella gudsuppfattningen.  

I linje med den mystiska traditionen hävdar Martinus att intuitionen  är den enda säkra källan till 7

säker kunskap (Martinus 1975:157-158). Men till skillnad från nämnda tradition som tenderar åt 

esoterism (d.v.s. hemliga läror knutna till hemliga sällskap) och i linje med den filosofiska 

traditionen i allmänhet så präglas hans författarskap av en djupgående rationalism: det må krävas 

det fullkomliga väsendets intuition för att nå absolut kunskap, men det hindrar inte varje människas 

förnuft från att efter förmåga rent teoretiskt kunna urskilja absoluta sanningar, principer och lagar.  

 Begreppet ”intuition” ska här förstås som det ”direkta seendet”, resultatet av det övervunna avståndet mellan kunskap 7

och kunskapsobjekt (Lübcke 1988:267-268). I Martinus metafysik är detta direkta seende, med tillhörande absoluta 
vetande, möjligt eftersom i) alla väsen i grunden är ett och ii) allt är medvetande. Intuitionen är helt enkelt den 
medvetna föreningen av det enskilda, levande väsendet och Gud. 
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Vi är alla, enligt Martinus, odödliga väsen som befinner oss på en evig, cyklisk vandring mellan de 

övergripande kontrasterna ”ljus” och ”mörker”, där ljuset symboliserar kunskap, moralisk 

fullkomlighet, frihet och lycka och där mörkret symboliserar okunskap, intolerans, hat och lidande 

(Martinus 1975 29-32). Vandringen går genom sex olika ”tillvaroplan”, varav tre av dem sträcker 

sig över det vi känner som den fysiska världen (en värld som i sin tur är en bland oändligt många 

fysiska världar). Nyckelord i denna vandring är reinkarnation och karma, begrepp ursprungligen 

lånade från hinduismen men med ett innehåll som ligger närmare antroposofin. Karma ska här 

förstås som attraktionslagens (lagen som påstås göra att ”lika attraherar varandra”) verkan på det 

moraliska planet, en lag som sörjer för att likartade moraliska väsen och deras handlingar attraherar 

varandra och att individen därmed ”skördar” vad hen ”sått”. Karman blir ur detta perspektiv inte att 

betrakta som en ”straffprincip” utan som en ”spegelprincip”: individens livssituation är alltid en 

direkt återspegling av individens manifestation (Martinus 1978:1115). Reinkarnationen ska här 

förstås som det levande väsendets vandring från liv till liv och den process genom vilket den 

fortskrider och utvecklas i den fysiska materien. Det är en utveckling som präglas av en kumulativ 

tillväxt av individens förmågor, talanger, anlag och moraliska karaktär - en karaktär som spirar ur 

individens lidandeerfarenheter och den empatiska förmåga som följer. Det är denna moraliska 

karaktär som, genom karmalagen, definierar hela individens samlade tillvaro och livsupplevelse – ju 

mer väsendet växer i moral, ju mer medkänsla, tolerans och förlåtelse det förmår manifestera, desto 

ljusare blir dess eget öde. På detta sätt kommer alla människor att till slut ha genomgått samma 

principiella mängd lidande (ett lidande som de dessutom någon gång utsatt andra för), ett lidande 

som ligger till grunden för deras utveckling från ofullkomlighet till fullkomlighet (ibid:1187).    

Martinus radikala, värdeteoretiska tes är att ”allt är mycket gott”. Med detta menar han att allt det vi 

människor vanligtvis kallar för ”ondska” i själva verket utgör ett ”obehagligt gott”. Motiveringen 

bakom detta påstående (som med all världens hemskheter i åtanke vid en första anblick kan tyckas 

provocerande) är bland annat att det ”onda” utgör en orubblig del i världsordningen, att den är en 

ontologisk förutsättning för sin motsats (Martinus 1982:1939). Utan mörker inget ljus och utan alla 

de lidandeerfarenheter som följder ingen kärlek och visdom. Den fysiska världen, med all dess 

”ondska”, lidande och ”mörker”, är enligt Martinus att likna vid en ”verkstad” där Gud skapar 

visdomen och kärleken genom erfarenheten av deras kontraster. Det Bibliska uttrycket ”ätandet av 

kunskapens träd” får här en ny, djupare innebörd.  
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När väsendet väl blivit färdigutvecklat på det fysiska planet får hon tillgång till det ”kosmiska 

medvetandet” genom vilket hon intuitivt kan ”se” absoluta sanningar och Gud bakom alla 

manifestationer. Hon blir till ”Guds avbild”, börjar tänka dennes högre tankar och manifestera i 

enlighet med dennes högre vilja, med en lång tillvaro i de högsta världarna som följd. Men 

ingenting skapat varar för evigt och väsendet söker sig förr eller senare, i enlighet med det Martinus 

kallar för ”hunger- och mättnadsprincipen”, självmant tillbaka till ”mörkret” för att där få uppleva 

en kontrast till ”ljuset”. Och så fortsätter det nödvändiga livet i en spiralvandring mellan ”ljus” och 

”mörker”, mellan kunskap och okunskap, kärlek och egoism, mot ständigt högre former av 

livsupplevelse i evighet (Martinus 1975:724).  

2.3.1 X-analyserna  

Martinus analys av det levande väsendet som sådant (dvs. av Gud såväl som gudason) 

karaktäriseras av hans treeniga analys. Syftet med analysen är enligt Martinus att åskådliggöra det 

levande väsendets struktur. Enligt Martinus består varje levande väsen, inklusive Gud eller tillvaron 

som helhet, av tre sinsemellan icke separerbara principer (principer som endast kan separeras 

teoretiskt), nämligen:  

X1 Jaget 

X2 Skaparförmågan 

X3 Det skapade  

En aspekt av Gud är alltså förgänglig och denna aspekt känner vi som den fysiska och psykiska 

(andliga) världen , som principen ”rörelse” eller ”skapelse”, ja allt som är principiellt förnimbart. 8

Martinus benämner denna aspekt för ”X3”, där X:et står för ett ”namnlöst något” och 3:an för det 

levande väsendets tredje definierande egenskap, nämligen det förgängliga eller skapade (den fysiska 

eller andliga kroppen) som det alltid är förbundet med i någon form (Martinus 1971:293-294). 

Denna aspekt dirigeras av den oförgängliga aspekten, jaget eller ”X1”, om vilket det endast kan 

sägas att den är ett något som existerar (Martinus 1975:189). X1 är själva existensen som sådan, det 

som per definition existerar av sig självt, det vars essens också är dess existens (en tanke som åter 

 Till skillnad från många andra mystiker och filosofer är den andliga världen hos Martinus högst materiell, men den 8

består av materia i dess ”strålformiga form”, d.v.s. elektriska spänningsfält och energi (Martinus 1971:529-530). Ett 
resultat av detta är att den andliga världen, liksom den fysiska, inte är slumpartad utan antas lyda under hårfina lagar, 
något Martinus bland annat använder sig av i sin etik (det går exempelvis, tack vare den karmiska lagen om orsak och 
verkan, att bygga ett lyckligt liv på hatiska manifestationer lika mycket som det går att bygga ett hus på sand). Endast 
jaget är immateriellt, allt annat är materia (rörelse) i någon form. 
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igen känns igen hos Spinoza och som sträcker sig ända tillbaka till Parmenides). Jaget är totalt 

oförgängligt och fritt, något Martinus för övrigt använder som argument för det levande väsendets 

fria vilja (för vad utanför det skulle kunna begränsa det?). Orsaken till denna egenskapsdualism har 

att göra med Guds logiskt nödvändiga existens: liksom en triangel per definition har tre kanter har 

det levande väsendet med nödvändighet tre principer.  

Men det levande väsendet har ytterligare en definierande egenskap, nämligen skapar- och 

upplevelseförmågan eller X2 (Martinus 1975:216). Det är denna aspekt som förbinder skaparen 

med det skapade, evigheten med timligheten, stillheten med rörelsen. X2 är djupast sett att betrakta 

som ”mötet” mellan X1 och X3, mellan skaparen och det skapade, och rymmer alla anlag, 

förmågor, begär och ackumulerade erfarenheter från liv till liv. Det är i kraft av X2 som det i sig 

självt omanifesterade X1 (som endast har egenskapen ”existens”) kan framträda som liv och 

medvetande. Det är i kombination med X2 och X3 som varat eller jaget blir till just ett levande 

väsen – för utan förgängliga egenskaper ingen sinnesförnimmelse och följaktligen inget 

medvetande och liv. Vidare är det kombinationen av X1 och X2 som rent traditionellt brukar 

benämnas för ”själen”, då det är dessa egenskaper som överlever den fysiska döden och driver på 

den eviga utvecklingen mot allt högre former av livsupplevelse (se exempelvis Martinus 1971:506).  

Det levande väsendet som sådant, Gud såväl som gudason, är alltså i själva verket enligt Martinus 

en treenig princip bestående av en evig kärna (jaget, X1, ”stillheten”), dess lika eviga 

skaparförmåga (X2, talangerna och begären) genom vilket det för evigt är förbundet med en timlig 

och förgänglig aspekt av dess eviga väsen (X3, ”rörelsen”, dess tillfälliga organism eller kropp). I 

sin mest grundläggande struktur är gudasönerna (d.v.s. alla enskilda levande väsen) även identiska 

med Gud (denna entitet som är mer än summan av den oändliga skaran levande väsen), lika 

gudomliga och fullkomliga. De är dock, som vi snart kommer att få se, för alltid skilda från Gud 

vad gäller deras identitet i X2 och X3 – vi är alla delar av Gud, men Gud betraktad som ett 

personligt väsen är mer än summan av oss.  

2.3.2 Gudsbegreppet  

Till skillnad från den klassiska gudsuppfattningen, som präglas av dualism mellan Gud och dennes 

skapelse, är Martinus gudsuppfattning, liksom Spinozas, substansmonistisk: allt som finns är i 

grund och botten endast en substans, nämligen Gud (Martinus 1975:217-219). Vidare, återigen i 

likhet med Spinozas Gud, inbegriper Martinus gudsuppfattning en anmärkningsvärd 

egenskapsdualism mellan timligheten (det materiella eller skapade, fysiskt såväl som andligt) och 
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evigheten (skaparen eller ”jaget”). Gud är alltså allt som finns, men har dualistiska egenskaper; 

liksom ett mynt har två sidor har Gud inom sig en timlig och en evig aspekt.  

Martinus Gud är även, hur paradoxalt det än först kan tyckas, personlig såväl som panteistisk. Gud 

är precis allt som finns (som inom panteismen), på samma gång som Gud är något mer, något högst 

personligt (som inom den traditionella teismen) (Kalén 1983:87-88). Det råder enligt Martinus en 

evig identitetsdualism mellan "Gud" och "gudason", där gudasonen är varje enskilt levande väsen 

och Gud livet eller existensen som sådan, denna helhet som är mer än summan av alla enskilda 

delar i vilket gudasonen "lever, rör sig och äro till" som det heter i Bibeln. Alla gudasöner (d.v.s. 

alla enskilda, levande väsen så som människor, djur, celler, planeter, atomer, stjärnor och galaxer 

m.m.) är, liksom Gud, djupast sett eviga; likt Leibniz monader är varje gudason en reflektion av 

helheten, en Gudom i miniatyr, med en egen ontologiskt suverän fri vilja , ett evigt liv, en evig 9

skaparförmåga och en evigt skiftande organism. Varje gudason är Guds förnimmelse- och 

manifestationsredskap (Martinus 1975:695-696) – Guds ”celler” genom vilket hen verkar och 

upplever livet. Att Gud, som i den traditionella teismen, en gång i tiden har skapat ett levande väsen 

(och universum som sådan) är enligt Martinus felaktigt: Gud såväl som gudason besitter samma 

existentiella kärna, samma tidlösa och odödliga ”jag”, och således är varje enskild gudason lika 

tidlös och evig som Gud. Av samma anledning kan Gud aldrig utplåna någon, då det hade inneburit 

att förvandla ett ”något” till ett ”intet”, något som enligt Martinus per definition är en omöjlighet (se 

exempelvis Martinus 1971:498). 

Det kan först förefalla paradoxalt att tala om en panteistisk Gud som på samma gång är ett högst 

personligt väsen. Hur kan Gud vara allt som finns, d.v.s. varje enskild gudason, samtidigt som Gud 

är något mer, en högst personlig entitet med en personlig relation till varje enskild gudason? När vi 

samtalar med våra medväsen, som enligt Martinus är Guds förnimmelse- och 

manifestationsredskap, samtalar vi då med Gud betraktad som en personlighet eller med den 

enskilda gudasonen? Vart går gränsen mellan Guds manifestation och den enskilda gudasonens 

individuella manifestation? Att de båda två djupast sett är ett, rent ontologiskt, förändrar inte det 

 Jag skriver ”ontologisk”, då det är en vilja som djupast sett är totalt fri. Eftersom det inte finns någonting ”utanför” det 9

levande väsendet finns det, ontologiskt sett, ingenting som kan begränsa det annat än det självt. Detta får som 
konsekvens att den fria viljan är fri i samma utsträckning som gudasonen inte begränsar sig självt. I samma grad som 
gudasonen lever i harmoni med livets lagar, d.v.s. i sin manifestation är liksom Gud, i samma grad har gudasonen makt 
att göra vad det behagar och vice versa. Dock gäller i samtliga fall att den fria viljan inte kan existera i ett vakuum utan 
fodrar en kontext; där ett ofullkomligt väsen kanske endast kan välja mellan A och B kan det fullkomliga väsendet välja 
mellan hela alfabetet, men i båda fallen fodras det ”alternativ” att välja mellan och ”material” att välja med. 
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faktum att de rent identitetsmässigt fortfarande är åtskilda, då Gud som sagt transcenderar varje 

enskild gudason. Hur får Martinus paradoxen att gå ihop?  

Lösningen står att finna i X-analyserna. I grund och botten, menar Martinus, har alla levande väsen 

samma jag, samma X1 – något som följer av att jaget är obegränsat till sin natur. Så vårt jag är lika 

med Guds jag, och däri ligger grunden till vår obrytbara enhet. Vår individuella skaparförmåga (X2) 

och manifestation (X3) däremot, vars förening för övrigt gör oss till enskilda individualiteter, utgör 

endast enskilda delar av Guds samlade skaparförmåga och manifestation och det är i och med dessa 

som ”den enda” (jaget) kan framträda som ”de många” (den oändliga skaran av gudasöner). Så även 

om vi alla delar samma ”jag” (och därmed utgör samma grundläggande substans, nämligen Gud 

eller det levande väsendet) så förblir Gud något mer än varje enskild gudason på samma sätt som vi 

är något mer än våra enskilda celler.  

Svaret på ovanstående frågor torde då bli, att när vi samtalar med varandra så samtalar vi samtidigt 

med Gud, eftersom våra jag och Guds jag är ett och detsamma. Men detta innebär inte att vi endast 

samtalar med Gud, då vår unika individualitet är säkerställd av vår unika sammansättning i X2 och 

X3. Det råder helt enkelt ingen motsättning mellan vår individualitet och Guds individualitet – ja 

vår individualitet är, per definition, en del av Guds övergripande individualitet. Så allt vi gör mot 

vår ”nästa”, som det brukar heta inom Kristen teologi (ett begrepp som Martinus för övrigt också 

använder om våra medväsen), gör vi direkt mot Gud personligen, liksom allt vår nästa gör mot oss 

kommer direkt från Gud. Med anledning av allt lidande i världen och Guds påstådda allkärlek och 

godhet kan denna tanke för många förefalla paradoxal, men som vi kommer att se i del 3.3.1 så 

medför Martinus gudsbegrepp en tämligen raffinerad lösning på ondskans problem.  
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Del 3 - Analys 

3.1 Martinus gudsargument  

Hos Martinus förekommer det kosmologiska och det teleologiska argumentet i en rad olika former 

som tillsammans är tänkta att ge ett kumulativt stöd för Guds existens. Jag har här, för enkelhetens 

skull, valt att fokusera på ett av de mer koncentrerade och genomarbetade gudsargumenten - ett 

argument som kan sägas utgöra de Martinusianska gudsargumentens arketyp. Argumentet har sin 

upprinnelse i den Cartesianska ”meditation” som Martinus uppmuntrar till över det han kallar för 

”livets direkta tal”. I korthet går meditationen ut på att så förutsättningslöst och ödmjukt som 

möjligt låta ”livet” (d.v.s. tillvaron) föra sin ”egen talan” så oavhängig vår förförståelse som möjligt 

(Martinus 1997:51). Argumentet, som jag för enkelhetens skull hädanefter kommer att benämna 

som ”meditationen”, återfinns i Livets bog III (1997) och ser i en sammanfattad och reviderad 

version ungefär ut som följande: 

1. Tillvaron är ett existerande något som är kausalt ordnat.  

2. Den kausala ordningen, liksom de enskilda företeelser den ger upphov till, indikerar en 

bakomliggande intelligens.  

3. Intelligens är en medvetandeegenskap vilket indikerar att ett levande väsen är upphovet 

till den kausala ordningen och dess enskilda företeelser. 

Vi ser här hur meditationen inledningsvis tar det teleologiska argumentets form. Premisserna är att 

tillvaron är ett existerande något, att detta existerande något är kausalt ordnat samt att tanke endast 

kan vara ett uttryck för liv. Att tillvaron utgör ett existerande något som är kausalt ordnat har fullt 

stöd i den allmänmänskliga intuitionen och kommer följaktligen inte att bestridas närmare här. Vad 

gäller (2), som utgör själva utgångspunkten i argumentet, så bygger den på en teleologisk tolkning 

av dels tillvarons ordnade karaktär (d.v.s materiens kausalitet och de lagar som reglerar denna) och 

dels av enskilda företeelser och ting. Punkt (2) är, liksom det teleologiska argumentet i allmänhet, 

sårbart för Humes invändning rörande den bristande analogin mellan en mänsklig skapelse och 

naturliga ting (Hume 1992:103-104) som jag tog upp i del 2.2.2. Som svar på Humes invändning 

går dels att hävda Martinus försvar av analogin som sådan betraktad som vetenskaplig metod. I 

detta försvar hävdar Martinus att vi inte har något annat än det kända att utgå ifrån då vi ställs inför 

det okända och att vi därför, om vi inte har skäl för motsatsen, rimligtvis bör applicera det kända på 

det okända (Martinus 1967:60). Varför inte lita till vår förnimmelsehorisont där den är som starkast? 
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Sedan går Martinus vidare med att försöka stärka analogins trovärdighet med påståendet att ”ett 

’dött’ ting som uteslutande manifesterar eller uppenbarar sig med hjälp av alla ett levande väsens 

symtom är ju något lika bra som det ’levande väsendet’ självt” (Martinus 1997:59). Ett ting (d.v.s. 

naturen eller tillvaron), vars förmåga att frambringa en komplexitet som vida överskrider 

människans skaparförmåga (såsom jordens förvandling från ett eldklot till rådande komplexa 

ekosystem med dess uppsjö av skiftande organismer, eller universums anmärkningsvärda 

konstitution som möjliggör existensen av högre medvetet liv) bör alltså, enligt Martinus, rent 

spontant betraktas som ett levande väsen (ibid.). Men detta utgör ingalunda ett knockdown-

argument (d.v.s. ett argument som är så uppenbart och säkert att det kan stå oemotsagt) utan är, som 

sagt, en tolkningsfråga. Den som har svårt att tilltalas av Martinus epistemologiska argument 

rörande det kändas applicering på det okända och den principiella likheten mellan den mänskliga 

produktionen och naturens konstitution och ”skaparkraft” kommer att beröras föga av denna del av 

meditationen.  

Hade meditationen slutat här hade vi kanske fått nöja oss med att resignerat konstatera att vi inte 

kommer längre än till den subjektiva tolkningen, men som tur är fortsätter den och antar en form 

som påminner om det kosmologiska argumentet:  

4. Det levande väsendet kan inte vara helt identiskt med den kausala ordningen och dess 

företeelser eftersom den är dess bakomliggande orsak. Följaktligen måste det levande 

väsendet vara väsensskilt från den kausala ordningen och dess företeelser. 

I denna del av meditationen begagnar sig Martinus av ett rikt symbolspråk vars poetiska nyanser 

syftar till att ringa in huvudpoängen, nämligen den essentiella åtskillnaden mellan orsaken och dess 

verkan, mellan det förgängliga och det ickeförgängliga, ”rörelsen” och ”stillheten”, mellan det 

”skapade” och ”skaparen”. Grundidén är att verkan fordrar en orsak som rent essentiellt skiljer sig 

från verkan; att det förgängliga fordrar det ickeförgängliga, att rörelsen som sådan fodrar en absolut 

stillhet som sätter den i rörelse. Vi kan alltså, enligt Martinus, sluta oss till denna ”orsakslösa 

orsaks” existens a posteriori genom att se dess ”verkningar” eller ”manifestationer” i det för oss 

förnimbara - i likhet med hur den osynliga vinden ger sig till känna i trädets dansande blad ger sig 

ett oförgängligt, tänkande något sig till känna bakom det ordnade, kausala flödet av energi vi kallar 

materia. Eftersom materien är lika med ”rörelse” eller förgänglighet blir alltså dess yttersta orsak 

lika med ”stillhet” eller oförgänglighet.  
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Tankegången i ovanstående resonemang påminner om det kosmologiska argumentet så som det 

kommer till uttryck hos Taylor, som argumenterar för att tillvaron, i egenskap av sin förgängliga 

karaktär, fodrar ett tillräckligt skäl i form av en ickeförgänglig orsak (se del 2.2.1). Skillnaden är 

dock att Martinus förklaring bland annat inkluderar det teleologiska argumentet, vilket torde 

neutralisera Mackies kritik att den yttersta orsaken lika gärna hade kunnat vara en särskild form av 

nödvändig materia. Den teleologiska tolkningen av tillvarons ordnade karaktär såväl som enskilda 

detaljer pekar mot en bakomliggande tanke och eftersom materia (såvitt vi vet) inte kan tänka så har 

vi större anledning att misstänka ett bakomliggande levande väsen än en ny typ av nödvändig 

materia. Visserligen kan materien tänkas vara självorganiserande, men detta hålls (helt i linje med 

uppsatsens epistemologiska utgångspunkt) utifrån analogin med den mänskliga skapelseakten för 

mindre sannolikt. Där vår förnimmelsehorisont är som starkast, d.v.s inom den mänskliga sfären, ser 

vi tydligt hur ett ting, för att komma till, behöver en orsak bortom sig själv. Aldrig har någon blivit 

vittne till hur ett hus, en dator eller ens en penna blir till av sig själva - vilka skäl har vi då i vår tro 

på en självskapade materia? Visserligen är nämnda exempel mänskliga skapelser (vilka, enligt 

definition, kräver en mänsklig skapare), men detta förändrar enligt Martinus inte principen utan 

bekräftar bara att vi här står inför den sfär där vår förnimmelseförmåga är som starkast. 

Vad gäller Mackies kritik av Taylors princip för tillräckliga skäl, som han hävdade var av för 

metafysisk karaktär, så går den även att invända mot Martinus. Vilka skäl har vi egentligen att kräva 

en förklaring till materien eller det kontingenta som sådant? Varför inte nöja oss med mindre, lokala 

och kontingenta förklaringar till enskilda, kontingenta företeelser? I samma anda går vidare att 

ifrågasätta Martinus premiss rörande orsaken och verkans essentiella åtskillnad. Vi blir, trots allt, 

dagligen vittne till hur materiella orsaker får materiella verkningar. Motsäger inte detta Martinus 

premiss att orsaken måste vara något annat än sin verkan? Invändningarna är principiellt detsamma, 

men rör sig på olika abstraktionsnivåer. Att ett materiellt ting, som en sten, kan sätta en annan sten i 

rörelse motbevisar såvitt jag kan se inte premissen eftersom det trots allt rör sig om två olika stenar 

- en sten sätter aldrig sig själv i rörelse. Orsaken (den första, rullande stenen) är något annat än 

verkan (den andra, rullande stenen). Mackies invändning befinner sig en abstraktionsnivå högre, en 

nivå där vi istället för att tala om enskilda materiella ting talar om det materiella tillståndet. Men 

premissen är lika gällande här som vid de enskilda tingen: ett tillstånd kan, lika lite som ett objekt, 

ha sin orsak inom sig själv - det hade gett upphov till en paradoxal cirkel av självskapelse. För att 

exemplifiera tankegången så är en klockmakare, med nödvändighet, något annat än sina klockor. Att 

förklara enskilda klockor åt gången förändrar inte principen att samtliga klockor fodrar en orsak 
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som inte är en klocka. Resonemanget fungerar även om vi ersätter klockan med något som inte är 

skapat av människor, som exempelvis stjärnor som uppstår ur nebulosor eller varför inte ett 

universum som uppstått ur ett ”Big bang” - samtliga verkan har en orsak som är dem väsensskilda. 

Premissen förblir därför, såvitt jag kan se, intakt invändningarna till trots.  

Både Martinus gudsargument såväl som Anselms ontologiska gudsargument resulterar i ett 

nödvändigt väsen. En konsekvens av Martinus gudsargument är just att det levande upphovet 

bakom den förgängliga materien blir orsakslöst och därmed nödvändigt - för hur kan något som är 

oförgängligt någonsin ha uppstått? Det fodrar helt enkelt ingen förklaring utanför sin egen existens 

eftersom det rent essentiellt skiljer sig från det timliga eller orsakade. Men till skillnad från det 

ontologiska argumentet, som försöker påvisa ett nödvändigt väsens existens a priori utifrån dess 

tänkta väsenart (se del 2.2.3), argumenterar Martinus alltså för det nödvändiga väsendets existens a 

posteriori utifrån essentiella distinktioner och ovanstående premiss att en orsak inte kan vara 

identisk med dess verkan, vare sig denna verkan är ett ting eller ett tillstånd. I och med detta går 

Kants klassiska invändning gentemot det ontologiska argumentet, att vi inte utifrån rena begrepp 

kan argumentera oss fram till verkliga sakförhållanden, att undvika: vi har ju inte utgått från rena 

begrepp a priori, utan från erfarenheten a posteriori. 

Meditationen fortsätter. Det levande, tänkande och viljeförande något ”bakom” den kausalt ordnade 

rörelsen kan vid en första anblick förefalla abstrakt och främmande, men här förvånar Martinus med 

att hävda att den inte utgör något annat än vårt egna, innersta själv: 

5. Samma levande väsen visar sig rent principiellt vara identiskt med människans innersta 

väsen genom hennes fundamentala ”jagförnimmelse”, en förnimmelse som avslöjar ett 

levande, tänkande och viljande ”något” eller ”jag” bortom det fysiska. 

Vi ser här prov på Martinus panteistiska gudsuppfattning, en gudsuppfattning där allting betraktas 

som delar av ett och samma suveräna väsen. Premissen är att tankar inte kan tänka tankar lika lite 

som förnimmelser kan förnimma sig själva - det krävs ett något som tänker och förnimmer, ett 

något som rent essentiellt är något annat än sina förnimmelser och tankar. Tankegången känns igen 

från (4), som hävdade den essentiella åtskillnaden mellan orsak och verkan, mellan ”stillheten” och 

”rörelsen”, ”skaparen” och ”skapelsen”. En intressant konsekvens av detta resonemang är att det 

erbjuder en lösning på qualia-problemet (d.v.s. problemet att rent materialistiskt förklara subjektiv 

förnimmelse) och problemet rörande den fria viljan inom medvetandefilosofin: eftersom jaget utgör 
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en immateriell kontrast till den kausala materien kan den existera autonomt i en materiell värld 

präglad av kausalitet för att där ge upphov till förnimmelser och ligga till grund för det vi 

människor rent intuitivt upplever som vår fria vilja. Detta är dock en fråga som går utanför 

uppsatsens ramar och kommer därför inte att behandlas närmare här. Poängen är att påståendet att 

det existerar ett medvetande bakom tillvaron, i enlighet med Martinus försvar av analogin som 

vetenskaplig metod som jag tog upp ovan, inte är så främmande och märkvärdig som den först kan 

tyckas. Vi blir, trots allt, varje dag, varje sekund vittne till hur ett till synes immateriellt något (vårt 

innersta ”jag” eller ”själv”) förnimmer genom och styr materien (kroppen). En del av Mackies kritik 

bestod just i svårigheterna i att föreställa sig ett nödvändigt, gudomligt väsen, men enligt Martinus 

är det alltså inte konstigare än att vi är detta väsen. Det metafysiska och fantastiska blir därmed 

ingenting märkvärdigare än vår vardagliga livsupplevelse.   

Meditationen fortsätter med en närmare redogörelse över det bakomliggande, levande väsendets 

struktur och andra metafysiska detaljer, men eftersom dessa delar av meditationen går bortom 

uppsatsen ramar kommer jag att lämna dem därhän. Meditationen avslutas med att Martinus 

argumenterar för sin radikala värdeteoretiska tes att ”allt är mycket gott”, en tes som är Martinus 

lösningsförslag på det ondas problem och som jag kommer att ta upp härnäst.  

3.1.1 Martinus lösningsförslag på det ondas problem  

Som jag tog upp i del 2.2.4 är ett av de historiskt sett tyngsta argumenten mot Guds existens 

ondskans närvaro i världen. Teologer har, som vi såg prov på vid presentationen av Swinburnes 

lösningsförslag, fortfarande problem med att få ekvationen med Gud och ondskan att gå ihop. Som 

jag skrev i del 2.3 finns det inom Martinus metafysik ingenting sådant som ett absolut ont, endast 

”ljus” (kunskap, kärlek och fullkomlighet) och ”mörker” (okunskap, hat och ofullkomlighet) - 

ytterligheter som kompletterar varandra och möjliggör livsupplevelsen som sådan och det panorama 

vi kallar livet. Visserligen talar Martinus om ”mörkret”, men då som ett icke värdeladdat 

naturalistiskt tillstånd . Anledningen till att människan av idag ser ”mörkret” som något ont (d.v.s 10

som något negativt) beror uteslutande på hunger- och mättnadsprincipen, att hon ”förätit” sig på de 

erfarenheter som ”mörkret” har att erbjuda och därför längtar efter en kontrast, nämligen ”ljuset”. 

På samma sätt ser andliga väsen som ”förätit” sig på ”ljuset” (något även vi som idag bebor fysiska 

 I och med detta bryter Martinus värdeteori för övrigt, såvitt jag kan se, inte mot Humes lag, d.v.s lagen att ett bör inte 10

kan härledas ur ett är. Rent ”objektivt” finns det hos Martinus endast är, inga moraliska bör: allt är tillåtet, allt är 
förlåtet. Detta har, som allt annat i Martinus metafysik, att göra med hans X-analys av det levande väsendet (se del 
2.3.1), där allt i tillvaron i sin djupaste analys är lika med X1, ”ett något som är”.  
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organismer en gång har gjort) på ”ljuset” som något ”ont”  - för dem är ”mörkret” som ett förlovat 11

land i fjärran där de kan få uppleva något nytt, en plats där de kan förnya sina av ljuset ”utbrända” 

medvetanden. Så det är endast i den materiella fasens stagnation (d.v.s då väsendet, i kraft av sin 

egen längtan och ständiga organiska förvandling i X3, successivt börjar övergå till en andligare 

tillvaroform) i väsendenas eviga vandring mellan ”ljus” och ”mörker” som ”mörkret” upplevs som 

något ont. Det som vi människor kallar för ont, moraliskt såväl som naturligt, är alltså enligt 

Martinus ett uttryck för vår partiska antipati gentemot ”mörkret”, en antipati som är en naturlig följd 

av vår nuvarande utvecklingsnivå med tillhörande mättnad på ”mörker”. 

Mackies invändning mot påståendet att det goda fodrar det onda som jag tog upp i del 2.2.4 blir i 

ljuset av ovanstående resonemang neutraliserat. På samma sätt som det kan existera en skala mellan 

exempelvis det naturalistiska tillståndet värme och det naturalistiska tillståndet kyla torde det kunna 

existera en skala mellan ”ljuset” och ”mörkret”. Vad gäller Mackies definition av det goda som 

något som efter förmåga tränger undan det onda förblir den mer eller mindre intakt (på samma sätt 

som värmen tränger undan kylan och vice versa), men det medför inte att ”ljuset” för den skull kan 

utplåna ”mörkret” lika lite som värmen som sådan kan utplåna kylan som sådan. ”Mörkret”, 

betraktat som ett i sig värdeneutralt tillstånd, finns helt enkelt till av nödvändighet, som den 

nödvändiga kontrasten till ”ljuset” - att ta bort den är, djupast sett, varken önskvärt eller möjligt.    

Men detta, att ”mörkret” djupast sett är en förutsättning för ”ljuset”, kan tyckas vara en klen tröst 

för oss som befinner oss mitt uppe i det. Vad hjälper det oss, här och nu, att veta att detta vårt 

lidande är fundamentet för tillvaron som sådan och att vi, till råga på allt, en gång i tiden aktivt sökt 

oss hit? Här är det viktigt att komma ihåg att samma hårfina lagar som gäller i ”ljuset” enligt 

Martinus även gäller för oss här i ”mörkret”. Reinkarnationen och karman sörjer i Martinus 

metafysik för den totala rättvisan: allting vi möter kommer på ett eller annat sätt från oss själva. 

Vilken kulturell kontext individens föds i samt vilka företeelser, människor, ord och handlingar 

individen utsätts för med tillhörande känslor av behag och obehag betingas av individens unika 

konstitution genom attraktionslagen (”lika attraherar varandra”). I samma grad som individen 

handlar ”gott” (eller snarare: manifesterar ”ljus”) attraherar den andra ”goda” individer och deras 

handlingar. Detsamma gäller för det omvända: att handla ”ont” (d.v.s. att manifestera ”mörker”) 

leder oundvikligen till ett öde fyllt av principiellt liknande ”onda” handlingar med tillhörande 

 Här är dock värt att nämna, att ”ljuset” upplevt som något ”ont” (eller snarare: som något obehagligt) inte kommer i 11

närheten av ”mörkret” upplevt som något ”ont”. På sin höjd rör det sig då om en känsla som för oss människor bäst kan 
beskrivas som en relativt mild leda och slentrian, parat med ett ständigt ökande intresse för ”mörkret”. 
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lidande. Men även om det ”onda” ödet är obehagligt berikar den oundvikligen individen med 

lidandeerfarenheter som ligger till grunden för dennes växande anlag för medkänsla, en medkänsla 

som ackumuleras från liv till liv i X2 och som successivt driver individen till att handla allt 

”godare” med ett allt ”ljusare” öde som följd. I och med karman och reinkarnationen  undviker 12

Martinus därmed problemet med den orättvisa fördelningen av ondskan som jag tog upp i samband 

med Swinburnes lösningsförslag i del 2.2.4. Där Swinburne, utifrån den Kristna världsbilden och 

dess ettlivs-premiss, försöker lösa ondskans problem med att åberopa den fria viljan samt behovet 

av den ”naturliga ondskan” som en nödvändig kontext för godheten, kan Martinus, utifrån andra 

metafysiska premisser (karman och reinkarnationen), undvika den orättvisa fördelningen och få 

ihop ekvationen med Gud och det onda.  

I och med karmalagen och reinkarnationen blir alltså vår temporära vistelse i ”mörkret” enligt 

Martinus präglad av den fullkomligaste av rättvisa, en vistelse som vi dessutom en gång i tiden 

själva sökt oss till och som i det stora hela möjliggör ”ljuset” och livsförnimmelsen som sådan. 

Genom ”mörkret”, som på intet sätt påtvingas något väsen utan som endast kan existera i kraft av 

väsendets egna begär och handlingar, upprätthåller Gud sin eviga tillvaro och den borde följaktligen 

betraktas som något ”gott”, inte som något ”ont”. Och det är utifrån detta resonemang som Martinus 

hävdar sin radikalt optimistiska tes, att ”allt är mycket gott” . 13

3.2 Återkoppling till den epistemologiska utgångspunkten  

Som jag tog upp redan i del 1.3 har uppsatsen haft sin epistemologiska utgångspunkt i den mjuka 

rationalismen, som hävdar rationalitetens möjligheter så länge den vägleds av metafysisk 

ödmjukhet. Med den mjuka rationalismen som utgångspunkt lyftes begreppen koherens, 

förklaringsvärde och det jag kallade för common sense-principen fram som navigationsverktyg över 

metafysikens djupa vatten. Den metafysik och det argument som med koherensen intakt kan 

förklara mest och samtidigt inte strider nämnvärt mot common sense-principen ges i enlighet med 

denna epistemologiska utgångspunkt alltså metafysiskt företräde. Med detta i åtanke har det nu 

blivit dags att jämföra Martinus gudsargument och lösningsförslag på ondskans problem med den 

klassiska teologin så som den kommer till uttryck här i uppsatsen.    

 Observera att karman och reinkarnationen på intet sätt utgör ad hoc-lösningar på ondskans problem från Martinus 12

sida, utan att de är integrerade och koherenta delar av den övriga metafysiken (se del 2.3).  

 Tesen, ”allt är mycket gott”, bör alltså inte tolkas värdeteoretiskt ordagrant. I enlighet med X-analyserna är tillvaron 13

djupast sett ”ett något som är” (X1). Istället ska tesen, så som jag tolkar den, betraktas som en tröst för de väsen som 
försmäktar i ”mörkret” och för vilket ”mörkret” förefaller vara ont.
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3.2.1 Koherens 

Martinus lösningsförslag på ondskans problem står och faller, liksom de väletablerade teodicéerna, 

med dess metafysiska premisser; byts dessa ut eller förkastas faller lösningsförslaget som ett 

korthus. Men eftersom ondskans problem påvisar en uppenbar inkoherens inom den klassiska 

teologin vill jag hävda att vi har skäl att se över Martinus metafysik som ett plausibelt alternativ. 

Detta därför att den, åtminstone till synes, förmår få ihop existensen av Gud och förekomsten av det 

onda vilket ger den en större grad av koherens. Att tala om Guds existens inom ramarna för 

Martinus metafysik blir då mindre problematiskt än att tala om den inom ramarna för den klassiska 

teologin.  

3.2.2 Förklaringsvärde 

Martinus gudsargument erbjuder ett större förklaringsvärde än de enskilda, klassiska 

gudsargumenten eftersom den kan sägas utgöra en syntes av deras respektive element. Som vi såg i 

del 2.2.1 når inte det kosmologiska argumentet (åtminstone så som det kommer till uttryck i sin 

moderna tappning hos Taylor) riktigt fram till Gud; hoppet från hans inkontingenta tillräckliga skäl 

till en levande Gudom var, som Mackie visade, för stort. Detta problem blir bemött i och med det 

Martinusianska gudsargumentets teleologiska element: eftersom materien är ordnad på ett sätt som 

ger upphov till något som utifrån den mänskliga förnimmelsehorisonten kan tolkas som sinnrika 

ändamålsenliga detaljer får vi stärkt stöd för påståendet att den yttersta orsaken är intelligent och 

därmed levande. Vad gällde det teleologiska argumentet förblev den, som vi såg i del 2.2.2 och 3.1, 

fast som en tolkningsfråga i ett epistemologiskt limbo. Dawkins framhöll att evolutionen ger en 

naturalistisk förklaring av tillvarons ”skaparkraft” medan exempelvis Swinburne framhöll att det 

inte finns några motsättningar mellan Gud och evolutionen: Gud kan lika gärna tänkas skapa genom 

den evolutionära processen. Parat med det kosmologiska elementet inom Martinus gudsargument 

blir dock även detta argument stärkt, där tillvarons ordnade karaktär inkluderas i den teleologiska 

tolkningen och härleds tillbaka till den ”orsakslösa orsaken” som det kosmologiska elementet pekar 

mot. Även om evolutionen erbjuder en naturalistisk och rent teknisk förklaring på det biologiska 

livets detaljrikedom, erbjuder den ingen förklaring till tillvarons ordnade karaktär eller det 

anmärkningsvärda faktumet att universum har en konstitution som möjliggör liv till att börja med. 

Detta gör däremot Martinus gudsargument med sin teleologiska tolkning, vilket ger den en högre 

grad av förklaringsvärde än evolutionsteorin allena. Det ontologiska argumentet visade sig i del 

2.2.3 vara problematiskt i och med Kants invändning att existensen inte bör betraktas som en 

egenskap utan den faktiska förutsättningen för egenskaper. Att argumentera fram ett nödvändigt 
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väsen a priori visade sig därmed vara svårt, om inte omöjligt. Martinus gudsargument gick en 

annan väg: med den kosmologiska argumentet som språngbräda argumenterade den för ett 

nödvändigt väsens existens a posteriori utifrån premissen rörande den essentiella distinktionen 

mellan orsak och verkan. Då kunde vi, utifrån vår erfarenhet av den förgängliga och kontingenta 

materien, sluta oss till en oförgänglig och inkontingent orsak bortom densamme. Genom att förena 

element ur de klassiska gudsargumenten lyckas alltså Martinus, såvitt jag kan se, bemöta den kritik 

som här behandlats och som riktats mot de klassiska gudsargumenten var för sig. Syntesen är ett 

argument som visserligen inte utgör en fullkomligt knockdown-argument, men som i kraft av sitt 

höjda förklaringsvärde ger stärkt stöd åt påståendet att Gud existerar. 

3.2.2 Common sense-principen  

Som jag tog upp i del 1.3 har common sense-principen, betraktat som ett epistemologiskt verktyg, 

fördelen att den strävar efter att ta tillvara på den allmänmänskliga intuitionen. Därmed sörjer den 

för den metafysiska spekulationens realistiska förankring genom att så långt som möjligt hålla den 

nere på jorden. Fördelen med Martinus gudsargument och metafysik är, sett ur detta perspektiv, att 

de torde vara intuitivt tilltalande. Den allmänmänskliga intuitionen lyfts fram dels vid den 

teleologiska argumentstrukturen, där en skapare utifrån våra mänskliga erfarenheter hålls för mer 

sannolik än en självskapade materia. En parallell dras mellan den inkontingenta, ”orsakslösa 

orsaken” eller det tänkande, förnimmande och immateriella något bortom materien och vår innersta 

jagupplevelse som ett något som upplever genom och kontrollerar en fysisk kropp. 

Reinkarnationstanken får stöd i naturens och materiens alla kretslopp, såsom årstidernas växling, 

vattnets förvandling och dygnsrytmen, medan karmalagen går i linje med vår djupgående känsla för 

rättvisa. Resultatet är ett gudsargument som utgår från människan och en metafysik som sätter livet 

i centrum. Detta kan kritiseras för att vara en form av antropocentrism (d.v.s. tendensen att sätta 

människan i centrum i en värld där hon endast utgör en liten enskild detalj), men i enlighet med 

common sense-principen (för att inte tala om Martinus egna epistemologiska ståndpunkt, att utgå 

ifrån det kända när vi ställs inför det okända) talar dessa faktorer i Martinus favör framför ateismen, 

i vars världsbild människan utgör en tillfällig parentes i materiens slumpmässiga och djupast sett 

meningslösa dans.  
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Del 4 - Sammanfattning   

4.1 Resultat   

Syftet med uppsatsen var att försöka bidra till diskursen rörande Guds existens och för att göra detta 

har uppsatsen drivit tesen att Martinus gudsargument och lösningsförslag på det ondas problem kan 

ge stärkt stöd åt påståendet att Gud existerar. Som underlag för tesen har uppsatsen sökt svar på tre 

frågeställningar: 

1. Hur förhåller sig Martinus gudsargument till de klassiska gudsargumenten?  

2. Är Martinus gudsargument plausibelt?

3. Kan Martinus erbjuda en plausibel lösning på ondskans problem? 

Vad gäller den första frågeställningen såg vi i del 3.1 att det Martinusianska gudsargumentet kan 

sägas utgöra en syntes mellan teleologiska och kosmologiska argumentet, en syntes som resulterar i 

det nödvändiga väsen a posteriori som det ontologiska argumentet försökte men misslyckades att 

nå. Element från de två första gudsargumenten ger tillsammans ett kumulativt stöd för påståendet 

att Gud existerar: det kosmologiska elementet pekar mot en bakomliggande orsak som är väsenskilt 

den materiella och kontingenta tillvaron medan den teleologiska tolkningen av tillvaron talar för att 

detta något är ett levande väsen. Tack vare de klassiska gudsargumentens synergi kunde här utvalda 

delar av deras enskilda problem att lösas vilket jag argumenterade för höjer Martinus gudsargument 

över de enskilda argumenten. 

Den andra frågeställningen kan jag nu, utifrån uppsatsens epistemologiska utgångspunkt, besvara 

positivt. Som vi såg i del 3.1 bygger argumentet på två huvudsakliga element: i) en teleologisk 

tolkning av tillvarons ordnade karaktär och dess enskilda detaljer samt ii) den essentiella 

distinktionen mellan orsak och verkan (eftersom verkan var materiell och förgänglig måste då 

orsaken vara immateriell och oförgänglig). Jag vill hävda att den första av dem (i) dels får stöd i 

common sense-principen i och med Martinus resonemang kring applicerandet av det kända på det 

okända; att utgå ifrån det vi vet och applicera på det vi inte vet genom att anta en intelligens bakom 

komplexa ting och företeelser är sannerligen att ta tillvara på den allmänmänskliga intuitionen. 

Vidare får det första elementet stöd i kraft av sitt förklaringsvärde: att acceptera en nödvändig, 

ordnande intelligens bakom den ordnade tillvaron är att få en förklaring till enskilda detaljer såsom 

organismernas existens och utformning samt en förklaring till varför universum har den 
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livsbefrämjande konstitution den faktiskt har (för att inte tala om varför tillvaron är ett något och 

inte ett intet till att börja med). Även det andra elementet (ii) går att härleda tillbaka till common 

sense-principen: att anta att en orsak är väsensskild dess verkan är inte konstigare än att 

klockmakaren är väsensskild från klockan eller att tyngdkraften är väsensskild från det fallande 

äpplet. Att tala om enskilda klockor och fallande äpplen förändrar inte principen. Om verkan då är 

den ständigt skiftande, förgängliga materien (”rörelsen”) torde enligt detta resonemang orsaken vara 

något oförgängligt och immateriellt (”stillheten”).    

Angående den tredje och sista frågeställningen visade den sig i del 3.1.1 vara direkt avhängig av 

Martinus metafysik. På samma sätt som de klassiska teodicéerna ofta utgår från den kristna teologin 

med dess dualism mellan Gud och människa och ett ettlivs-perspektiv, utgår Martinus teodicé från 

hans process/panteistiska gudsuppfattning samt ett flerlivs-perspektiv med tillhörande 

karmabegrepp. Om vi accepterar Martinus metafysiska premisser vill jag hävda att han erbjuder en 

plausibel lösning på ondskans problem: det ”onda” blir då ett naturalistiskt tillstånd (”mörkret”) 

präglat av fullständig rättvisa och en ontologisk förutsättning för det goda, något som gör det 

”onda” till ett ”obehagligt gott” för den som värdesätter livet. Däremot, om vi av någon anledning 

förkastar de metafysiska premisserna, kvarstår ondskans problem vilket i sin tur ställer till problem 

med koherensen i påståendet att Gud existerar. Dock vill jag, åter igen utifrån uppsatsens 

epistemologiska utgångspunkt, hävda att vi, åtminstone utifrån vad som kommit till uttryck inom 

uppsatsens ramar, har skäl att överväga Martinus metafysik som ett alternativ till den klassiska 

teismen (eller åtminstone att titta närmare på metafysikens grundvalar). Detta därför att den lyckas 

förena Gud med det onda vilket ger den en högre grad av koherens i jämförelse med den klassiska 

teismen. 

I och med besvarandet av de tre frågeställningarna är det min förhoppning att jag rott tesen iland 

och att uppsatsen därmed har tjänat sitt syfte. Uppsatsen utgör på intet sätt ett orubbligt bevis för 

guds existens och samtliga steg i dess resonemang går att problematisera som allting annat, men 

utifrån den epistemologiska utgångspunkten vill jag ändå hävda att Martinus gudsargument ger 

stärkt stöd åt påståendet att gud existerar och att vi har skäl att överväga hans metafysik som en 

alternativ representant för teismen inom diskursen.  
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4.2 Diskussion  

Uppsatsens röda tråd har varit att försöka påvisa hur Martinus kan ge stärkt stöd åt påståendet att 

Gud existerar. Men vad innebär då detta, egentligen? Teoretiska, filosofiska resonemang åsido: kan 

vi verkligen föreställa oss att Martinus har rätt? Kan detta verkligen vara den bästa av världar, en 

värld där vi alla är villkorslöst älskade av det allsmäktiga väsen religionerna kallar för Gud? En 

värld där vi är odödliga väsen på en evig, cyklisk vandring mellan ljus och mörker i ett lika evigt 

och ständigt skiftande kosmos? Kan vi verkligen föreställa oss att vårt nuvarande liv endast är ett 

bland oändligt många och att allt vi möter, behag såväl som obehag, djupast sett kommer från oss 

själva? Att det vi kallar för ondska är ett förklätt gott som får oss att växa från primitivitet till 

fullkomlighet? Att vi är ödesbestämda att en dag lämna mörkret bakom oss och, befriade från den 

tunga fysiska materien, fortsätta vår eviga färd bortom de högsta av himlar? 

Tanken svindlar för mindre. Går inte det fantastiska just emot common sense-principen, som 

föranleder oss att hålla oss nere ”på jorden”? Borde inte den Martinusianska världsbildens 

fantastiska proportioner, koherens och eventuellt förklaringsvärde åsido, ge oss skäl nog att betvivla 

dess sanningsvärde? Nu var som sagt inte syftet med denna uppsats att undersöka sanningsvärdet i 

Martinus påståenden, men märk väl att detta är nästa steg. Dessutom: om vi inte kan föreställa oss 

att Martinus världsbild faktisk är sann, vari ligger då poängen att undersöka den till att börja med?  

Men är Martinus världsbild verkligen så fantastisk, egentligen? Blir vi inte dagligen vittne till 

allehanda fantastiska ting - ja utgör inte vår blotta existens som medvetna varelser i en ordnad och 

komplex värld bortom vår fattningsförmåga en uppenbarelse som överträffar fantasin? Platon lär ha 

sagt att filosofi börjar med undran. Jag skulle vilja hävda att den börjar med förundran. Det är lätt 

att fastna i vardagens slentrian och därmed ta för givet det under vi har mitt framför våra ögon. Det 

är lätt att distansera sig känslomässigt från detta under genom den intellektuella leken med tankar 

och ord. Men hur teoretiskt vi än förhåller oss till de existentiella frågorna, som huruvida Gud 

existerar eller inte, kommer vi inte ifrån att frågorna på ett direkt sätt handlar om dig och mig och 

om verkligheten bortom våra teoretiska resonemang. Common sense-principen gick just ut på att 

hjälpa oss att inte gå vilse i den intellektuella labyrint som lätt infinner sig vid diskrepansen mellan 

den ibland bristfälliga, mänskliga tanken och verklighetens storslagenhet. Men eftersom 

verkligheten, åtminstone hos filosofen eller den förundrande, överträffar dikten - borde vi då inte 

vänta oss att en sann återgivning av verkligheten gör detsamma?   
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