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I Det nye testamente oppfordres 
vi til å «alltid være beredt til å 
avlegge et forsvar overfor alle som 
spør dere om en begrunnelse for 
det håp som er i dere» og å «rive 
ned tankebygninger og alt stort 
og stolt som reiser seg mot kunn-
skapen om Gud» (1 Pet 3,15 og 2 
Kor 10,4b-5). På denne bakgrunn 
snakker vi gjerne om apologetikk 
eller trosforsvar. Hvordan kan 
dette gjøres i vår tid?

En vanlig tanke i teologihistorien, 
som også har sine talsmenn i dag, 
er at kristne skal bedrive apologe-
tikk ved å bevise Guds eksistens 
ved hjelp av allmenne filoso-
fiske resonnementer. Mest kjent 
innenfor denne måten å tenke 
på er kanskje tradisjonen med de 
fem «veiene» eller «gudsbevisene» 
i kjølvannet av Thomas Aquinas 
(1200-t). I denne tradisjonen 
lages det gjerne slutninger gjen-
nom betraktning av rent innen-
verdslige forhold, som at alt som 
begynner å eksistere har en årsak 
eller at det må stå en hjerne bak 
alt som er strukturert eller for-
målsrettet. Til sist hevdes det så at 
«dette kaller alle Gud». Mot dette 
vil jeg hevde at det er tvilsomt om 
man kan belegge en nødvendig 
tankemessig vei fra filosofiske 
argumenter til en kristen treenig-
hetslære. Det blir for lettvint å 
sette likhetstegn mellom filoso-
fisk teisme (dvs. at det finnes en 
gud av noe slag, i motsetning til 
ateisme) og kristen tro. Selv om 
få apologeter i dag hevder klart at 
Gud kan bevises på denne måten, 
men heller snakker om å argu-
mentere for eller sannsynliggjøre 
Guds eksistens, så kan det fortsatt 
være flere som mangler en del 
på klarhet om forholdet mellom 
filosofisk teisme og kristen tro.

Heller enn å hevde at kristen 
tro er bevisbar ut fra allmenne 
forutsetninger, bør vi tenke som 
den kanadiske filosofen Charles 
Taylor, som sier at forholdet mel-
lom tro og fornuft må tenkes slik 
at kristen tro er et «supersession 
argument» (et argument som 
overgår eller tilsidesetter tidligere 
modeller). Det betyr at kristen tro 
kan regnes som en tankemodell 
som er bedre enn andre alternati-
ver, men på en slik måte at kristen 
tro ikke følger av noen allmenn 
modell eller kriterier som man 
kan enes om uavhengig av kristen 
tro. Tankeposisjon B (kristen 
tro) er altså ikke innlysende ut 
fra tankeposisjon A (alternati-
vene, evt. det allmenne), men 
sett fra tankeposisjon B er den 
opplagt bedre enn A. Det finnes 
altså ingen opplagt vei fra A til 
B, men når B melder seg som 
alternativ, er B opplagt best. Dette 

tilsvarer at den såkalt naturlige 
åpenbaring i naturen og samvit-
tigheten (Rom 1,18ff; 2,14) utgjør 
bare et foreløpig og pragmatisk 
startpunkt for evangeliet som til 
en viss grad bekreftes av den spe-
sielle åpenbaring, men som aldri 
er erkjent fullt ut av mennesker 
som lever etter syndefallet. Så når 
åpenbaringen kommer, fungerer 
den alltid kritisk overfor våre 
standpunkter, inkludert alle våre 
filosofiske resonnementer.

Med dette har vi sagt at apologe-
tikken egentlig best forstås som et 
aspekt ved presentasjonen av den 
kristne troen selv, og da særlig 

innenfor troslæren eller dog-
matikken (systematisk teologi). 
Apologetikk utøves altså først og 
fremst gjennom arbeidet med å 
formulere og kommunisere en 
sammenhengende (med et viten-
skapsteoretisk begrep: koherent) 
utgave av kristen tro, som makter 
å innarbeide så mange aspekter 
ved virkeligheten som mulig, 
også ut over det rent teoretiske og 
tankemessige. 

Og her må kommunikasjonen 
av de sentrale kristne trossann-
hetene stå sentralt, fordi «troen 
kommer av forkynnelsen» (Rom 
10,17); det finnes ikke noe som 

kan overbevise oss sterkere om 
troverdigheten i budskapet om 
Jesus Kristus enn at vi får tegnet 
ham som korsfestet for våre øyne.

I den grad apologetikken likevel 
skal tenkes som et selvstendig 
foretagende, kan det skje på to 
måter. Det ene er at man gjør et 
arbeid med tanke på å fjerne fal-
ske motforestillinger mot kristen 
tro gjennom «myteknusing». 
For mange mennesker er kristen 
tro et ikke-alternativ for eksem-
pel på grunn av myten om at 
kristendommen er generelt anti-
vitenskapelig og irrasjonell, eller 
at troen på Jesus som Guds Sønn 

ble vedtatt av en maktsyk kirke 
på 300-tallet. Dette er ikke tilfelle 
i historisk lys, snarere er det slik 
at kirken og kristen tenkning har 
vært en premissleverandør og 
pådriver for utviklingen av na-
turvitenskapen med alle fordeler 
den har gitt oss. Og troen på Jesu 
guddommelighet og oppstandelse 
er faktisk bevitnet i tekster som 
er skrevet så lite som 20-30 år 
etter begivenhetene fant sted, da 
Jesu etterfølgere var en forfulgt 
minoritet. Det andre er at man 
kan bedrive kritikk av alternative 
posisjoner med tanke på å vise 
at disse er mindre sammenheng-
ende og sakssvarende enn kristen 
tro. Her er det for eksempel viktig 
i våre dager at noen tar offent-
lig til motmæle mot de såkalte 
«ny-ateistenes» (Richard Dawkins 
m.fl.) dårlige kristendoms- og 
religionskritikk og kritiserer ulike 
typer nyreligiøsitet eller nyånde-
lighet. Men dette betyr altså ikke 
at man skal bevise Guds eksistens 
på de samme feilaktige materia-
listiske og positivistiske viten-
skapsteoretiske premissene som 
disse trekker opp, eller omfavne 
all åndelig erfaring som bevis på 
Guds aktivitet eller eksistens.

Et siste moment ved apologetik-
ken som er viktig i NT er bevis-
kraften som ligger i de kristnes 
enhet og innbyrdes kjærlighet 
(f.eks. Joh 13,35; 17,20ff; 2 Kor 
3,1-3; 1 Pet 3,15f; Ef 4,15). Det 
sies gjerne i våre dager at «the 
medium is the message» (me-
diet er budskapet), det vil si at 
fremtoningen man har, kan ha vel 
så mye å si for hvordan budska-
pet man sender ut blir mottatt 
og forstått, enn hva man faktisk 
sier. I dette perspektivet blir det 
tvilsomt når apologeter snakker 
for eksempel om å «skremme» 
eller «latterliggjøre» motstandere, 
slik William Lane Craig sier i 
Vårt Land 7. mai 2012. Reduk-
sjon av apologetikken til entydige 
filosofiske argument-rekker fører 
gjerne til en slik triumfalistisk 
holdning. Kanskje er det mer å 
hente på å møtes i felles undring 
over tilværelsens dybder og åpen 
dialog. Ærlig apologetikk får vi 
først når vi også setter vår egen 
posisjon på spill i diskusjonen. 

Det er i alle fall et sterkt kall til 
alle kristne å huske på at apologe-
tikken fort kan få som resultat det 
som sies i et ordtak: «Jeg hører 
ikke hva du sier, for livet ditt 
roper så høyt!» Kanskje er den 
aller viktigste sammenhengen i en 
sammenhengende fremstilling av 
kristen tro sammenhengen mel-
lom lære og liv.

For utfyllende lesning og lit-
teraturhenvisninger, se Gunnar 
Innerdal: «Troens troverdighet: 
En drøfting av apologetikkens 
oppgave og plass i systematisk 
teologi», Teologisk tidsskrift nr. 
4 2012 (Universitetsforlaget), s. 
419-436.

◗◗ Ærlig apologetikk får vi først når vi også setter vår egen posisjon på spill i diskusjonen. Det er i alle 
fall et sterkt kall til alle kristne å huske på at apologetikken fort kan få som resultat det som sies i et 
ordtak: «Jeg hører ikke hva du sier, for livet ditt roper så høyt!»

Skal teologien bevise Gud?

WILLIAM LANE CRAIG: Reduksjon av apologetikken til entydige filosofiske argument-rekker fører 
gjerne til en slik triumfalistisk holdning. Kanskje er det mer å hente på å møtes i felles undring 
over tilværelsens dybder og åpen dialog, skriver Gunnar Innerdal. foto: dagen-arkiv
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