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ABSTRACT 

This thesis concerns the moral argument for the existence of God and is written by Emil B. Nielsen in 

2016 at Department of Theology, Aarhus University, Denmark.  

This thesis understands the term “the moral argument” as referring to a range of different arguments 

which all have in common that they argue from some element in the sphere of ethics to the existence of 

God. The aim of the thesis is twofold. Firstly, to examine the different types of moral argument that has 

been presented in the history of philosophy. Secondly, to examine and evaluate modern formulations of 

the different types of moral arguments. 

Five types of moral arguments are identified in the first part of the thesis. Anselm and Thomas Aquinas 

presents an axiological argument which argues from the existence of value to the existence of God as the 

standard of value. John Newman, Hastings Rashdall, William Sorley, H. P. Owen and C. S. Lewis presents 

a deontological argument which argues from the existence of objective moral duties to the existence of 

God as the one who commands these of humans. H. P. Owen also presents a axio-anthropological 

argument which argues from the dignity of humans to the existence of God as the cause of this dignity. 

Immanuel Kant, Henry Sidgwick and John Hick presents an systemological argument which argues from 

the existence of a moral order to the existence of God as the one who ensures this order. Arthur Balfour, 

C. S. Lewis (again) and K. E. Løgstrup presents a moral-epistemological argument which argues from 

moral knowledge to the existence of God as the one who ensures our ability to know moral facts. 

Four of the five types of moral arguments (the axiological argument is omitted) are evaluated in the 

second part of the thesis. William Lane Craig and Robert Adams are taken as proponents of the 

deontological argument, Mark Linville and Nicholas Wolterstorff as proponents of the axio-

anthropological argument, C. Stephen Layman and Linda Zagzebski as proponents of the systemological 

argument, and Mark Linville (again) as proponent of the moral-epistemological argument. It is concluded 

that none of the arguments presents a compelling proof of the existence of God. A general weakness is 

that the ethical element which they argue from, whether it is moral duties, human dignity, inherent human 

rights, moral order or moral knowledge, is controversial. Proponents of the arguments are also challenged 

by showing that these premises are true and not just something people generally wish to be true. If the 

premise can only be supported in the latter way it follows that the argument can only amount to a 

pragmatic argument which can’t tell us anything about the existence of God. Another general weakness 

is that the theistic ethical theory competes with a broad range of nontheist ethical theories. The 

proponents ought to demonstrate that the theistic theory is the best or only possible theory to make the 

argument sound. This is a huge challenge since ethics is a complex philosophical subject with an inherent 
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risk of simplifying other positions. Despite these weaknesses a person-relative argument might be 

possible since the theistic ethical theory seems to contain some valuable metaphysical resources which 

makes the ethical phenomenon intelligible and solves a range of ethical problems. 
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1 INDLEDNING 

1.1 PROBLEM 

Ideen om Gud har spillet en central rolle i den vestlige idehistorie. I antikken og middelalderen satte kun 

få spørgsmålstegn ved Guds eller gudernes eksistens. Dette ændrede sig i oplysningstiden, hvor man 

forsøgte at frigøre fornuften fra den skolastiske og aristoteliske tradition. Fornuften skulle være autonom 

og sit eget grundlag. Det betød, at enhver ide måtte prøves af den kritiske fornuft. Det omfattede også 

ideen om Gud, hvilket førte til store diskussioner. Nogle mente, at Gud var en nødvendig del af filosofien, 

eller at fornuften kunne bevise Guds eksistens. Andre mente, som den franske astronom P. S. Laplace, 

at ideen om Gud var en unødvendig hypotese. I diskussionen om Guds eksistens er der blevet fremført 

en lang række filosofiske argumenter for og imod. Anselms ontologiske argument og Thomas Aquinas 

fem veje er blandt de mest kendte gudsargumenter. Man har også forsøgt at fremstille et argument, der 

slutter fra etikken til Guds eksistens, et såkaldt moralsk argument. Argumentet er et af de yngre guds-

argumenter og blev først udbredt blandt teistiske filosoffer, da designargumentet blev svækket i 

slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede (Swinburne 2004, 212). Betegnelsen “det 

moralske argument” dækker historisk set ikke over ét argument men over en række forskellige 

argumenter, der alle har det til fælles, at de forsøger at slutte fra et element i etikken til Guds eksistens. 

Argumentet er primært blevet fremsat af kristne, angelsaksiske filosoffer i det 19. og 20. århundrede, der 

befandt sig inden for traditionen omkring naturlig teologi. Dette ses blandt andet ved, at flere af 

argumenterne er fremkommet som en del af de skotske Gifford forelæsninger,1 der har til formål at 

fremme studiet af naturlig teologi. Den naturlige teologi og det moralske argument er i nyere tid blevet 

videreført af en række amerikanske evangelikale fagfilosoffer, der ser deres arbejde i forlængelse af denne 

tradition. Det er således i forlængelse af og som bidrag til disse to traditioner, at denne specialeafhandling 

skal læses.  

Spørgsmålet om Guds eksistens har ikke blot filosofisk og akademisk interesse. Spørgsmålet er ligeledes 

interessant og aktuelt for enhver, der tror på Gud og baserer sit liv på gudstroen. Nogen mener, at 

forsøget på at bevise Guds eksistens er i konflikt med den religiøse tros væsen. Jeg mener, at fornuft og 

religiøs tro bør være forenelige, og derfor bør det ene ikke udelukke det andet. Det er dog vigtigt, at 

fornuftens begrænsninger respekteres. Jeg mener desuden, at spørgsmålet har almen interesse, da Guds 

eksistens synes at have stor eksistentiel betydning for mennesket. Man kan indvende, at troen på Gud 

kan give eksistentiel trøst og tillid, selvom man ikke har viden om Guds eksistens. De fleste gudstroende 

                                                      
1 Se: Balfour: Theism and Humanism (1915); W. R. Sorley: Moral Values and the Idea of God (1918); C. C. J. Webb: Divine 
Personality and Human Life (1920); J. Baillie: The Sense of the presence of God (1929); A. E. Taylor: The Faith of a Moralist (1930); W. 
G. de Burgh: From Morality to Religion (1938). 



Emil B. Nielsen DET MORALSKE ARGUMENT Aarhus Universitet 

6 
 

mennesker bliver dog ramt af tvivl og eksistentiel fortvivlelse fra tid til anden. Her kan 

fornuftsargumenter være en hjælp til at bevare troen og tilliden. 

At give et udtømmende svar på det filosofiske spørgsmål om Guds eksistens er et projekt, der langt 

overstiger denne specialeafhandlings muligheder. Det er dog muligt at undersøge ét af de argumenter, 

der spiller en rolle i den filosofiske diskussion af spørgsmålet. Jeg vil derfor undersøge, hvilke moralske 

gudsargumenter der, historisk set, er blevet fremsat, og vurdere, hvilken betydning nutidige moralske 

gudsargumenter har for spørgsmålet om Guds eksistens.  

1.2 MATERIALE 

Specialeafhandlingens tekstgrundlag skal tjene et historisk og et kritisk formål. Det historiske formål er 

at undersøge, hvilke moralske argumenter der er blevet fremsat, og hvordan de relaterer sig til hinanden. 

Materialet til det historiske projekt består af en række af de vigtigste fremstillinger af et moralsk argument 

fra middelalderen til omkring 1980erne. Det kritiske formål er at undersøge og vurdere forskellige former 

af nutidige moralske argumenter. Materialet til det kritiske projekt består af en række nyere bøger og 

artikler, der fremstiller og vurderer forskellige former af det moralske argument. 

1.3 METODE 

Jeg vil i den historiske del afdække det moralske arguments filosofihistorie ved at redegøre for, hvilke 

moralske argumenter der er blevet fremsat. Jeg læser ikke de forskellige værker i deres helhed men kun 

med henblik for at redegøre for de forskellige argumenter. Dette er en metodisk svaghed, da argumentet 

lettere misforstås, når det ikke læses i kontekst af hele bogen. Det er dog nødvendigt, da jeg gerne vil 

fastholde bredden i den filosofihistoriske fremstilling, og en mere dybdegående læsning bliver for 

omfattende. I nogle tilfælde vil jeg dog anvende sekundærfremstillinger frem for primærkilder. Jeg vil 

desuden forsøge at kategorisere de forskellige argumenter i forskellige typer. Disse typer identificeres på 

baggrund af deres udgangspunkt i det samme etiske fænomen, hvorfra de forsøger at slutte til Guds 

eksistens. Nogle gange kan typerne også identificeres ved, at en filosof eksplicit ser sit argument i 

forlængelse af en tidligere fremstilling.  

Jeg vil i den kritisk del med udgangspunkt i den forudgående klassifikation foretage en undersøgelse af 

samtidige fremstillinger af forskellige typer moralske argumenter og foretage en kritisk vurdering af disse 

med henblik på deres betydning for spørgsmålet om Guds eksistens. 

Jeg vil undersøge argumenternes mål eller ambition, der kan inddeles i tre kategorier: 

Sandhedsargumenter, rationalitetsargumenter og pragmatiske argumenter. Et sandhedsargument 

forsøger at vise eller sandsynliggøre Guds eksistens. Et rationalitetsargument forsøger at vise, at man ikke 
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overtræder en intellektuel pligt, hvis man formoder Guds eksistens. En rationel formodning er således 

ikke i konflikt med fornuften. Et pragmatisk argument forsøger at vise, at formodningen om Guds eksi-

stens er ønskværdig, da den har gode konsekvenser for individet eller samfundet. Det er ikke alle 

argumenter, der har Gud som en del af deres konklusion. Nogle argumenter forsøger at undergrave 

vigtige, alternative, metafysiske positioner, hvoraf metafysisk naturalisme synes den vigtigste. Disse 

argumenter er således indirekte gudsargumenter, da de sandsynliggør teisme ved at udelukke alternativer. 

Disse argumenttyper får altså forskellig betydning for spørgsmålet om Guds eksistens, hvis argumentet 

viser sig at være holdbart2. I vurderingen af argumenternes holdbarhed vil der implicit blive anvendt en 

række kriterier. Hvilke kriterier der anvendes, afhænger i høj grad af det enkelte arguments form og 

indhold. Korrespondenskriteriet hævder, at et udsagns sandhed består i dets korrespondens med 

virkeligheden. Kohærens- eller konsistenskriteriet kræver, at en teori ikke indeholder kontradiktioner, 

hvis den skal kunne være sand. Simplicitetskriteriet hævder, at hvis alt andet er lige, er det sandsynligvis 

den simpleste teori, der er sand. Det pragmatiske kriterium kræver, at formodningen har gode 

konsekvenser for individet eller samfundet. Det bør desuden tilføjes, at hvis en teori er uklar eller 

mangelfuld på afgørende punkter, er det et problem, fordi det betyder, at man ikke kan afgøre, om teorien 

på disse punkter opfylder kravet om korrespondens, kohærens, simplicitet eller gode konsekvenser.  

1.4 BEGREBSAFKLARING 

En række begreber, som bruges i denne specialeafhandling, kan være tvetydige. Jeg vil derfor i det 

følgende forklare, hvordan jeg bruger disse begreber. 

Jeg bruger begrebet “det moralske argument” som en overordnet samlebetegnelse for alle argumenter, 

der slutter fra et etisk fænomen til Guds eksistens. 

Begreberne “Gud” og “teisme” bruges synonymt. Med teisme hentyder jeg til en form for generisk 

teisme, der deles af de store monoteistiske religioner. Et eksempel på en sådan generisk teisme kan findes 

i Den Augsburgske Bekendelse artikel ét:  

“[D]er er ét guddommeligt væsen, som både kaldes og er Gud: evig, ulegemlig, udelelig, af 

umådelig magt, visdom og godhed, alle tings, de synliges og usynliges, skaber og opholder 

[…]” (Grane 2014, 27). 

                                                      
2 Jeg skelner her mellem gyldighed (validity) og holdbarhed (soundness). Et argument er gyldigt, hvis dets form er korrekt. 
Et argument er holdbart, hvis dets form er gyldigt, og dets præmisser er sande (Clark 1990, 16). 
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Artikel ét fortsættes med definitionen af Gud som treenig, hvilket er udtryk for en distinkt kristen teisme 

og adskiller sig dermed fra den generiske teisme, som denne opgave tager udgangspunkt i. Et andet ek-

sempel på den generiske teisme, som jeg har i tankerne, kan findes hos den britiske filosof Richard 

Swinburne, der definerer begrebet “Gud” på følgende måde: 

“There exists necessarily a person without a body (i. e. a spirit) who necessarily is eternal, 

perfectly free, omnipotent, omniscient, perfectly good, and the creator of all things” 

(Swinburne 2004, 7). 

De vigtigste elementer i gudsbegrebet er, at Gud er en person, fuldkommen god, alvidende og skaber af 

alt kontingent, da disse egenskaber ofte spiller en vigtig rolle i de forskellige moralske argumenter.  

Begrebet “ateisme” bruges synonymt med “nonteisme”. Disse begreber referer til en position, der regner 

formodningen: “Gud eksisterer ikke”, for sand. Begreberne bruges således som værdineutrale, tekniske 

termer. Der vil blive omtalt to forskellige former for naturalisme i denne specialeafhandling: metafysisk 

naturalisme og metaetisk naturalisme. Når jeg bruger begrebet “metafysisk naturalisme”, hentyder jeg til 

den position Kevin Corcoran definerer således: “[T]he natural world is all there is and is exhaustive of 

reality” (Corcoran 2013, 273). Metaetisk naturalisme er påstanden om, at moralske termer sporer visse 

naturlige egenskaber på tværs af mulige verdener.  

Jeg undgår så vidt muligt begrebet “tro”. I en luthersk kontekst er “tro” et værdiladet begrebet, da dogmet 

om retfærdiggørelse af tro er centrum i den lutherske teologi. I daglig tale kan begrebet “tro” refererer til 

det, at man regner et udsagn for sandt. Denne betydning af tro adskiller sig markant fra den lutherske 

eller religiøse, hvor tro primært handler om tillid til Guds løfter. Denne specialeafhandling handler om 

tro i den forstand, at man regner et udsagn for sandt. Denne betydning vil jeg i stedet betegne med 

begrebet “formodning”. 

Begrebet “sandhed” bruges ud fra den klassiske sandhedsteori: korrespondensteorien. Et udsagns 

sandhed indebærer, at det korresponderer med virkeligheden.  

Begreberne “etik” og “moral” bruges synonymt.3 Begreberne “godt” og “rigtigt” bruges ofte synonymt i 

daglig tale. I denne specialeafhandling betegner de dog to grundlæggende forskellige koncepter. Begrebet 

“godt” er det modsatte af “dårligt” og begge betegner en tings værdi. Jeg undgår så vidt muligt begrebet 

“ondt”, men hvor det bruges, der bruges det synonymt med “dårligt”. At noget er værdifuldt betyder, at 

det er et mål i sig selv. Dette koncept betegner jeg overordnet med begrebet “axiologi”. Jeg undgår så 

                                                      
3 For en oversigt over metaetiske positioner se bilag 1. 
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vidt muligt begrebet “moralsk værdi”, da det synes uklart, hvordan dette begreb adskiller sig fra begrebet 

“værdi”. Begrebet “rigtigt” er det modsatte af “forkert” og hører konceptuelt sammen med begreber som 

“pligt”, “krav”, “bud”, “skyld” og “lov”. Dette koncept betegner jeg overordnet med begrebet “deon-

tologi”. I nogle sammenhænge bruges begrebet “moralsk pligt” til at indikere at en given pligt, moralsk 

set, er legitim. Nogle metaetiske teorier fremhæver, at mennesker kan pålægge hinanden pligter, der ikke 

nødvendigvis er moralske. Det moralske er således den standard, som pligten skal målet imod for at 

afgøre, om den er legitim. I andre sammenhænge bruges “pligt” dog synonymt med “moralsk pligt”.  

Det bør bemærkes, at i de afsnit, hvor jeg redegør for andres teorier, søger jeg først og fremmest at være 

tro mod den oprindelige fremstilling. Det betyder, at min begrebsafklaring her ikke nødvendigvis dækker 

deres begrebsbrug. Selvom der er denne begrebsmæssige usikkerhed, mener jeg ikke, at det er årsag til 

alvorlige problemer. 

2 DET MORALSKE ARGUMENTS FILOSOFIHISTORIE 

Mange filosoffer og teologer har gennem tidens løb fremsat noget, der ligner et moralsk gudsargument. 

I den vestlige filosofiske tradition har det siden middelalderen været almindeligt at definere Gud som det 

højst tænkelige, hvilket inkluderer fuldkommen godhed. Derudover har tanken om Gud som skaber, og 

dermed altings årsag, været et andet vigtigt element i gudstroen. Der har også været en tendens til, at man 

tilskrev Gud en afgørende rolle i etikken. Hvis man tænker, at Gud er fuldkommen god, årsag til alt og 

spiller en vigtig rolle i etikken, kunne man let få den tanke, at etikken ikke ville kunne forklares uden Gud. 

Hvis man laver denne slutning, har man noget, der ligner et moralsk argument. Det er altså ikke nogen 

overraskelse, at en række teologer og filosoffer har forsøgt at fremstille sådanne argumenter. En 

udtømmende fremstilling af det moralske arguments filosofihistorie er derfor et omfattende projekt, der 

rækker ud over denne specialeafhandlings muligheder. Jeg vil dog tilstræbe at give en relativt bred 

fremstilling, da argumentets filosofihistorie oftest behandles kortfattet. Målet med fremstillingen af de 

enkelte argumenter er at finde gennemgående linjer i argumenterne for at identificere, hvilke typer af 

moralske gudsargumenter der er blevet fremsat.4  

2.1 ANSELM AF CANTERBURY (1033-1109)  

Den italienske skolastiske teolog og filosof Anselm af Canterbury er mest kendt for sit ontologiske 

gudsargument i Proslogion. Han fremstiller dog også det, mig bekendt, tidligste moralske gudsargument i 

første kapitel af skriftet Monologion. Anselm hævder, at hans argument ikke kræver store mentale evner at 

forstå, men kan give den vantro viden om eksistensen af et højeste væsen. Udgangspunktet for hans 

                                                      
4 Forfatterne er ordnet kronologisk efter, hvornår deres argument er blevet udgivet på skrift. 
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argument er, at alle mennesker erkender, at der er forskellige grader af godhed i forskellige ting. Hvad er 

årsagen er til tingenes godhed? Enten har alle goder den samme årsag, eller også har forskellige goder 

forskellige årsager. Anselm hævder, at det, at alle gode ting kan sammenlignes og enten findes af lige 

godhed eller af ulige godhed, viser, at de alle er gode, fordi de har noget til fælles, som gør dem gode. Der 

må derfor eksistere en ting eller et væsen, som er det højeste gode og årsag til alle gode tings godhed. 

Dette, hævder Anselm, er Gud (Monologion, 1).  

2.2 THOMAS AQUINAS (1225-1274) 

Den italienske skolastiske teolog og filosof Thomas Aquinas er kendt for sine fem veje til Gud. Hans 

fjerde vej identificeres ofte som et moralsk gudsargument (Evans 2014),5 da Aquinas, i stil med Anselm, 

slutter fra grader af godhed til Guds eksistens. Hans udgangspunkt er, at der findes grader af godhed, 

sandhed og nobilitet. Disse grader kan kun tilskrives ting, hvis tingene på forskellige måder ligner noget, 

der er det højeste. Aquinas hævder, at det højeste inden for enhver type ting nødvendigvis må være årsag 

til alle lavere ting inden for typen. Derfor må der være noget, der er årsag til alle typer væren, godhed og 

perfektion. Dette højeste kalder Aquinas “Gud” (Summa Theologica, I.2.3). 

Anselms og Aquinas argumenter ligner hinanden til forveksling og trækker tydeligvis på en platonisk og 

aristoteliansk forståelsesramme. Deres argumenter fokuserer på begrebet “godhed”. Jeg har derfor valgt, 

at kalde dette type argument for det axiologiske argument, da det græske ord “axia” betyder værdi. Argu-

mentet slutter således fra eksistensen af værdi eller godhed til Guds eksistens.  

2.3 IMMANUEL KANT (1724-1804) 

Den tyske filosof Immanuel Kant har fremsat den udgave af det moralske argument, der er blevet det 

mest kendte i filosofiske kredse, og som har haft den største receptionshistorie. 

Kant kritiserede i Kritik der reinen Vernunft (1781) Gottfried Leibniz og Christian Wolff, fordi de påstod, 

at kunne bevise Guds eksistens ad logikkens veje. Kant underkastede derfor de teistiske argumenter en 

kraftig kritik og konkluderede, at man ikke kan have viden om Guds eksistens, set fra den teoretiske 

fornufts perspektiv. Det medfører dog ikke nødvendigvis, at det er irrationelt at tro på Gud. Få år senere 

hævder han i Kritik der praktischen Vernunft (1788), at den praktiske fornuft postulerer Guds eksistens. Den 

praktiske fornuft forudsætter i sit virke tre metafysiske forhold: menneskets frihed, menneskets 

udødelighed og Guds eksistens (Hick 1970, 53). Hvis disse tre forhold ikke forudsættes, kan den praktiske 

fornuft ikke være rationelt sammenhængende, hvilket var uacceptabelt for Kant. Kant argumenterer for 

                                                      
5 Dette kan problematiseres. Se: Laursen, Steffen (2014): “On Aquinas’ Fourth Way”, s. 15-18, upubliseret masterafhandling 
ved University of Reading. 
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denne påstand på følgende måde. Alle menneskets handlinger sigter mod et mål. Moralske handlinger er 

baseret på maksimer, der rationelt kan støttes som universelle principper. Målet for den moralske 

handling er det højeste gode. Det højeste gode består af tre ting: maksimal dyd, maksimal lykke og dyd 

som en forudsætning for lykke. Det er en del af den praktiske fornuft, at “bør” medfører “kan”. Det 

betyder, at hvis man bør gøre X, kan man gøre X. Spørgsmålet er, om man kan man realisere det højeste 

gode, som man bør forsøge at realisere. Hvis det ikke er muligt, kan man ikke handle moralsk. Vi har 

dermed ikke pligt til at forsøge at realisere det højeste gode. Men dette er uacceptabelt for den praktiske 

fornuft, og derfor må det være muligt, at realisere det højeste gode. Menneskets må kun forsøge at 

realisere det højeste gode via moralske handlinger. Derfor må det formodes, at moralske handlinger er 

kausalt virkningsfulde i at realisere det højeste gode. Dette synes dog, empirisk set, tvivlsomt. Menneskets 

har mange behov, der er en forudsætning for lykke, men som ikke nødvendigvis tilfredsstilles ved 

moralske handlinger. Hvis moralske handlinger skal kunne realisere det højeste gode, er det nødvendigt 

at antage eksistensen af et væsen med magt over naturen, der sikrer, at dyd altid fører til det højeste gode. 

Guds eksistens er således en rational forudsætning for det moralske liv, og derfor må den praktiske 

fornuft, ifølge Kant, postulere Guds eksistens (Evans 2014).6 

Robert Adams mener, at Kant fremstiller både et pragmatisk (practical) og et teoretisk argument7. Et 

teoretisk argument forsøger at bevise eller sandsynliggøre eksistensen af Gud. Et pragmatisk argument 

siger derimod intet om Guds eksistens men forsøger at give pragmatiske grunde til, at man bør formode 

Guds eksistens. Argumentet hævder således, at der er praktiske fordele ved at formode Guds eksistens. 

Argumentet fremstillet ovenfor er teoretisk, fordi det forsøger at vise Guds eksistens. Kant fremstiller et 

mere pragmatisk argument i Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793). Her hævder han, at vi 

vil blive hindret i at overholde moralloven, medmindre vi kan anse vores handlinger som bidragende til 

realiseringen af et højeste mål for alle ting. Vi har derfor et moralsk behov for at formode at realiseringen 

er mulig, hvilket kun lader sig gøre, hvis Gud eksisterer. Problemet er, at hvis Guds eksistens ikke 

formodes, svækkes motivationen til moralsk adfærd, hvilket ikke er ønskeligt. Derfor er der en pragmatisk 

grund til at formode Guds eksistens. 

Adams skriver, at Kants argument tilhører en familie af argumenter, der alle kredser omkring ideen om 

en moralsk orden i universet (Adams 1987, 5-6). Jeg har derfor valgt at kalde dette type argument for det 

systemologiske argument, da det græske ord “susthma” kan oversættes med “orden”. Argumentet 

                                                      
6 For andre fremstillinger og diskussion af Kants argument se: Hick 1970, 53-56; Geisler 1974, 117-119; Mackie 1982, 106-
111, Adams 1987, 5-8; Stiegen 1992, 627-630; Wielenberg 2005, 80-89; Hare 2009, 122-175; Byrne 2013; Evans 2014. 
7 Adams distinktion her mellem praktisk og teoretisk er ikke den sammen som Kants. 
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forsøger således at slutte fra behovet for eller nødvendigheden af en moralsk orden til eksistensen af 

Gud, der ordner universet. 

2.4 JOHN H. NEWMAN (1801-1890) 

Den engelske teolog og kardinal John Henry Newman hævder i An Essay in Aid of a Grammar of Assent 

(1870), at menneskets samvittighed vidner om Guds eksistens. Når vi føler os ansvarlige for eller skam-

fulde over at have overtrådt samvittighedens stemme, indebærer dette, at der er én, vi er ansvarlige og 

skamfulde over for. Ifølge John Mackie bygger Newmans argument på tre præmisser: 

1. Samvittigheden er autoritativ. 

2. Samvittigheden knytter sig til et højere imperativ uden for subjektet. 

3. Dette imperativ må have en agent som ophav. 

På disse tre præmisser bygger Newman konklusionen, at samvittigheden er relateret til en overnaturlig og 

guddommelig person (Mackie 1982, 103-104). 

Newmans argument adskiller sig fra det axiologiske argument, da det ikke tager udgangspunkt i værdi 

eller godhed. Det adskiller sig også fra det systemologiske argument, da det ikke fremhæver 

nødvendigheden af en moralsk orden i universet. Argumentet tager i stedet udgangspunkt i det imperativ 

eller krav, vi erfarer i samvittigheden. Dette imperativ forudsætter en ekstern agent, der byder over os i 

samvittigheden. “Samvittighed”, “imperativ”, “krav” og “bud” tilhører samme konceptuelle kategori som 

begrebet “pligt”. Dette type argument kalder jeg derfor det deontologiske argument, da det græske ord 

“deon” kan oversættes med “pligt”. Argumentet forsøger således at slutte fra moralsk pligt til Guds 

eksistens. 

2.5 HENRY SIDGWICK (1838-1900) 

Den engelske filosof og utilitarist Henry Sidgwick angiver et moralsk gudsargument i sit hovedværd: The 

Methods of Ethics (1874). 

Sidgwick mente, at samtidens største etiske problem var den praktiske fornufts dualisme (Baggett & Walls 

2011, 13). Problemet er, ifølge Sidgwick, at den praktiske fornuft indeholder to selvevidente men 

modstridende principper. Det første princip er egoistisk hedonisme: Handl således, at du maksimerer din 

egen lykke. Det andet princip er universalistisk hedonisme eller utilitarisme: Handl således, at du 

maksimerer den samlede lykke for alle bevidste væsener uanset hvilke konsekvenser, det har for din egen 

lykke. Problemet med de to principper er, at de begge, isoleret set, synes selvevident sande, men i visse 

praktiske situationer synes at udelukke hinanden. I en situation, hvor en soldat står i valget mellem at give 

sit liv for at beskytte landet og at redde sit eget liv ved at flygte, synes han at måtte vælge mellem de to 



Emil B. Nielsen DET MORALSKE ARGUMENT Aarhus Universitet 

13 
 

principper. Han kan ikke handle i overensstemmelse med dem begge. Sidgwick overvejede to løsninger 

på problemet. Den første løsning er at hævde, at egoisme og utilitarisme ikke er i konflikt, fordi menne-

sket har evnen til sympati. Sympatien bevirker, at mennesket erfarer nydelse, når det handler utilitaristisk, 

og ubehag, når det handler egoistisk. Problemet med sympatien er dog, at den er stærkest ved de 

mennesker, der står os nærmest, og svagere ved de mennesker, der står os fjernere. Soldaten vil føle stærkt 

ubehag ved ikke at beskytte sin familie men ikke ved ikke at beskytte fjerne og ukendte mennesker. 

Sidgwick troede derfor ikke på denne løsning. Den anden løsning består i at antage eksistensen af en 

Gud, der ønsker det største gode for alle levende væsener, og derfor straffer egoistisk adfærd og belønner 

altruistisk adfærd. Hvis en sådan Gud eksisterer, synes begge principper at kunne være sande og aldrig i 

konflikt (Hare 2009, 192-193).  

Sidgwick afviste den sidste løsning, selvom han mente, at den kunne løse problemet. Hans begrundelse 

var, at siden formodningen om Guds eksistens ikke er selvevident, skal den vurderes i lyset af en generel 

undersøgelse af kriterier for sande og falske formodninger. Dette var et andet og større projekt, end det 

han foretog i Methods, og derfor kunne han på denne baggrund ikke afgøre, om der er tale om en legitim 

løsning. Han måtte derfor acceptere en fundamental konflikt i etikken. Han fastholdt dog, at det stadig 

var muligt at tale om, at den praktiske fornuft byder os at gøre vores pligt i de situationer, hvor moralsk 

pligt og selvinteresse ikke er i konflikt. I konfliktsituationer ophører den praktiske fornuft med at være et 

motiv for at gøre det ene eller andet, og valget må træffes ud fra irrationelle impulser (Sidgwick 1907, 

508-509). 

Der er et tydeligt slægtskabet mellem Kants systemologiske argument og Sidgwicks dualistiske problem. 

Det er den samme grundproblematik ved den praktiske fornuft, som de tager udgangspunkt i, og de 

mener begge, at Guds eksistens kan løse problemet. 

2.6 HASTINGS RASHDALL (1858-1924) 

Den engelske idealist Hastings Rashdall fremstiller et moralsk argument i sit hovedværk The Theory of Good 

and Evil (1907). Hans udgangspunkt er vores intuition om eksistensen af en absolut moralitet. Det 

absolutte moralske ideal, som han kalder moralloven, har ubetinget og objektiv gyldighed. Spørgsmålet 

er, hvordan moralloven kan retfærdiggøres på et teoretisk plan. Rashdall mener, at moralloven er et 

psykologisk faktum, altså en ide. Men hvor kommer denne ide fra, og hvilken form for eksistens har den? 

Rashdall nævner tre teorier. Den første teori er, at morallovens eksistens kan begrundes i dens 

ufuldstændige eksistens i menneskets bevidsthed. Problemet er, at siden mennesket ofte tager fejl i 

moralske spørgsmål, synes denne teori ikke at give en tilstrækkelig begrundelse. Den anden teori er, at 

moralloven kan begrundes på materialistiske og naturalistiske præmisser. Rashdall indvender, at det 
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medfører, at moralloven næppe anses for at være en virkelig ting eller en egenskab ved en virkelig ting. 

Moralloven kan på denne baggrund ikke være andet end et produkt af menneskets forestillingsevne. Det 

betyder, at den ikke kan fremtvinge respekt, når vi ikke har lyst til at handle i overensstemmelse med den. 

Den tredje teori er, at morallovens eksistens kan begrundes i en evig og uforanderlig bevidsthed. Rashdall 

skriver:  

“Only if we believe in the existence of a Mind for which the true moral ideal is already in 

some sense real, a Mind which is the source of whatever is true in our own moral judge-

ments, can we rationally think of the moral ideal as no less real than the world itself. Only 

so can we believe in an absolute standard of right and wrong, which is as independent of 

this or that man's actual ideas and actual desires as the facts of material nature. The belief 

in God […] is the logical presupposition of an 'objective' or absolute Morality” (Rashdall 

1907, 212). 

Guds eksistens er altså en logisk forudsætning for en objektiv morallov. Rashdall påpeger dog, at det er 

muligt at tilskrive moralen en vis mening uden Gud. Men kun hvis Gud forudsættes, kan den tilskrives 

fuld mening. Det afgørende punkt er morallovens objektivitet. Rashdall hævder, at kun Gud kan sikre 

moralloven fuld objektivitet. Denne objektivitet er et afgørende træk ved det almindelige menneskes 

intuitive opfattelse af det moralske og synes derfor en nødvendig del af etikken. Det er interessant at 

bemærke, at Rashdall hævder, at et absolut moralsk ideal kun kan eksistere i en bevidsthed, hvorfra al 

virkelighed er afledt. Rashdall antyder således, at hans moralske gudsargument er en del af et større 

idealistisk gudsargument, hvor al objektiv virkelighed må have Gud som forklaring (ibid., 211-212). 

Rashdall forsøger ikke, som Kant og Sidgwick, at løse konflikten mellem egoisme og utilitarisme. Hans 

pointe er, at Gud er årsagen til, at der findes et absolut moralsk ideal. Dermed findes der en moralsk 

rationalitet, der trumfer den ikke-moralske rationalitet. Hvis Gud ikke eksisterer, eksisterer der ingen 

moralsk rationalitet, og derfor er det ikke irrationelt at vælge egoisme, når der opstår konflikt. Rashdall 

hævder, at Kant dybest set havde ret, da han gjorde Gud til et postulat ved den praktiske fornuft. Men 

han tilføjer, at Kant ikke gav de bedste grunde (ibid., 76). Rashdalls argument adskiller sig således markant 

fra det systemologiske argument. Det afgørende punkt i Rashdalls argument er tanken, at moralloven er 

en ide, der må eksistere i en bevidsthed. Moralloven er præskriptiv for vores handlinger. En sådan 

præskriptivitet synes ikke at kunne eksistere i sig selv uafhængigt af en bevidsthed. Godhed og værdi 

synes derimod at være egenskaber ved eksisterende ting. Derfor synes de uden problem at kunne eksistere 

uafhængigt af en bevidsthed. Samvittigheden er ligesom moralloven præskriptiv for vores handlinger. 

Derfor mener jeg, at der er grund til at se Rashdalls argument som værende i familie med Newmans 
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deontologiske argument. Adams skelner mellem to typer inden for den deontologiske familie. Han hæv-

der, at nogle deontologiske argumenter fokuserer på pligtens, lovens eller samvittighedens gyldighed, mens 

andre fokuserer på deres ontologi (Adams 1987, 2). Newmans argument fokuserer på, at samvittigheden 

har sin gyldighed og autoritet, fordi det er Gud, der byder i samvittigheden. Rashdalls argument fokuserer 

på, at en evig morallov ikke kan eksistere udenfor en evig bevidsthed. Han siger således intet om, hvorfor 

moralloven er gyldig men kun noget om dens ontologi.  

2.7 ARTHUR J. BALFOUR (1848-1930) 

Den skotske filosof og politiker Arthur Balfour har skrevet bogen Theism and Humanism (1915). Balfour 

hævder, at det er svært at fastholde moralske værdier, hvis deres oprindelse forstås rent naturalistisk 

(Balfour 1915, 133). Den evolutionære udvikling har formet dyr med instinkter, der sigter mod at fremme 

dets overlevelsesevne. Da loyalitet mod en gruppe ofte fremmer overlevelsesevnen, er en basal altruisme 

blevet en del af mange dyrs instinkt (ibid., 111-112). Mennesket er ligesom disse dyr formet af evolutionen 

med evnen til altruistiske følelser (ibid., 114). Spørgsmålet er, om denne forklaring af primitive former 

for altruistisk adfærd også formår at forklare høje altruistiske idealer (som eksempelvis fjendekærlighed). 

Evolutionens mål er artens overlevelse. Det betyder, at den fremmer alt, der fremmer overlevelse. Der 

synes dog ikke at være nogen direkte sammenhæng mellem overlevelsesevne og højes moralske værdier. 

Spørgsmålet er således, om der er en indirekte (ibid., 115)? Balfour undersøger forskellige muligheder og 

konkluderer, at det ikke synes muligt. Han erklærer sig enig med Nietzsche i, at høje moralske værdier, 

på denne baggrund, er unaturlige. Hvis høje moralske værdier er frembragt af evolutionen med et 

evolutionært formål, har de tydeligvis udviklet sig i en retning adskilt fra den og måske endda i direkte 

modstrid med den (ibid., 124). Men, hvis det er tilfældet, hvordan kan vi så fastholde disse høje, unaturlige 

værdier? Balfours løsning er, at vi må udvide den naturalistiske forståelsesramme til at inkludere Gud. 

Hvis evolutionen ses som et redskab for et højere formål, kan de høje værdier fastholdes. Metafysisk 

naturalisme må altså udskiftes med teistisk teleologi (ibid., 125). 

Balfour synes at mene, at lave altruistiske intuitioner kan forklares ud fra et evolutionært perspektiv, mens 

høje altruistiske intuitioner må ses som en evolutionær fejl, da de ikke øger overlevelsesevnen. Kun hvis 

Gud har styret udviklingsprocessen med det formål, at mennesket skulle have høje altruistiske intuitioner, 

kan disse fastholdes. Balfours argument kan læses som et deontologisk argument. Kun hvis Gud er årsag 

til menneskets høje altruistiske intuitioner, kan deres gyldighed fastholdes, fordi de ikke må ses som en 

evolutionær fejl. En anden læsning er at læse det som et epistemologisk argument.8 Kun hvis Gud har 

                                                      
8 At et sådant argument ikke er fremmed for Balfour, kan ses af hans tidligere værk The Foundations of Belief (1906), hvor han 
fremstiller et generelt epistemologisk argument imod naturalisme (Reppert 2012, 353). 
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sikret menneskets moralske erkendelsesevne, kan mennesket stole på sine moralske intuitioner, fordi de 

sigter på sandhed og ikke udelukkende på overlevelse. Den sidste læsning tegner et nyt type argument, 

som jeg vil kalde det moral-epistemologiske argument.  

2.8 WILLIAM R. SORLEY (1855-1935) 

Den skotske idealist William Sorley videreførte Rashdalls argument, da han i 1914-15 holdt en række 

Gifford-forelæsninger, der senere blev udgivet under titlen: Moral Values and the Idea of God (1918).  

Sorley tager udgangspunkt i Kants moralske argument, som han forsvarer og modificerer (Sorley 1921, 

328-347). Herefter fremfører han det, han kalder det specifikke moralske argument. Sorley citerer Rashdalls 

argument og hævder, at det skal forstås som en udvidelse af det kosmologiske argument, da Gud postu-

leres som en nødvendig årsag til det etiske ideal (ibid., 347-348). Sorley sammenfatter sit argument således:  

“[P]ersons are conscious of values and of an ideal of goodness, which they recognise as  

having undoubted authority for the direction of their activity; the validity of these values 

or laws and of this ideal, however, does not depend upon their recognition: it is objective 

and eternal; and how could this eternal validity stand alone, not embodied in matter and 

neither seen nor realised by finite minds, unless there were an eternal mind whose thought 

and will were therein expressed? God must therefore exist and his nature be goodness” 

(ibid., 349). 

Det er tydeligt at se det nære slægtskab med Rashdalls deontologiske argument. Kernen i Sorleys 

argument er, at et objektivt evigt ideal for godhed ikke kan eksistere i sig selv. Citatet kunne få det til at 

lyde som om, Gud anvendes som forklaring på idealets gyldighed. Hans påstand om, at argumentet er en 

form af det kosmologiske argument, viser dog, at Gud anvendes som en forklaring af idealets eksistens, 

dets ontologi. Sorley hævder, at gyldighed kun gælder ting, der eksisterer. Derfor er det afgørende 

spørgsmål: Hvor eksisterer idealet? Sorley mener, at der kun er ét muligt svar, og det er, at det eksisterer i 

Guds bevidsthed. Han indrømmer dog, at det specifikke moralske argument synes svagere end andre 

kosmologiske argumenter, da det fænomen argumentet tager udgangspunkt i, morallovens objektive 

gyldighed, lettere kan afvises af skeptikeren end eksempelvis universets eksistens (ibid., 350-351). Det er 

her værd at bemærke, at Sorley holdt sine forelæsninger lige inden den logiske positivisme slog igennem 

i 1920erne. Et eksempel på denne strømning er A. J. Ayers indflydelsesrige bog Language, Truth and Logic 

fra 1936, der afviste moralsk realisme og hævdede, at moralske udsagn er non-kognitive udtryk for 

subjektets følelser, hvilket han kaldte emotivisme (Ayer 1936, 109-110). Sorley fik altså ret i, at eksistensen 

af en objektiv morallov er et af argumentets centrale stridspunkter. 
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2.9 CLIVE S. LEWIS (1898-1963) 

Den engelske professor i middelalder- og renæssancelitteratur C. S. Lewis adskiller sig fra de andre 

personen, der er nævnt i denne filosofhistoriske undersøgelse. Lewis var hverken teolog eller filosof, og 

hans bøger var primært målrettet lægfolk. Hans moralske arguments indflydelse berettiger dog, at han 

nævnes i denne filosofihistoriske gennemgang. C. Stephen Evans skriver, at Lewis' udgave af det moralske 

argument sandsynligvis er det 20. århundredes mest succesfulde apologetiske argument (Evans 1999, 

347). Fra 1942-44 holdt Lewis en række folkelige foredrag om kristendom på radioen BBC. Lewis mål 

med de første fem radioforedrag var at fremstille et moralsk argument, der skulle vise Guds eksistens og 

menneskets syndighed. Disse foredrag blev senere udgivet i England under titlen Broadcast Talks (1942). 

Alle foredragene blev senere udgivet samlet under titlen: Mere Christianity (1952).  

Lewis argument tager udgangspunkt i almindelige menneskers formodning om, at der findes en objektiv 

standard for rigtig og forkert adfærd. Denne standard kalder Lewis for moralloven. Alle almindelige 

mennesker har en intuitiv erkendelse af moralloven. 9 Moralloven er objektiv i forhold til individer og 

samfund. Det betyder, at én kultur kan dømme en anden kultur ud fra denne standard, som eksisterer 

uden for dem begge. Selvom forskellige kulturer har forskellige forståelser af moralloven, har de alle en 

kerne til fælles (Lewis 1952, 15-17). Uenighed omkring specifikke moralske domme kommer i højere grad 

af uenighed omkring ikke-moralske fakta end af uenighed omkring selve moralloven (ibid., 23). Lewis 

benægter dermed, at moralloven blot er menneskeskabte sociale konventioner. Den ligner i højere grad 

matematiske sandheder. Moralloven er således noget vi opdager, ikke noget vi opfinder. Denne påstand 

finder støtte i den lighed, der er mellem menneskers opfattelse af moral på tværs af tid, sted og kultur. 

Den finder også støtte i det forhold, at vi mennesker ofte dømmer én kultur bedre end en anden. Når vi 

foretager en sådan dom, refererer vi til en objektiv moralsk standard uden for de to kulturer (ibid., 21-

22). Moralloven beskriver, i modsætning til naturlovene, ikke et sagforhold ved verden. Menneskets 

adfærd adskiller sig nemlig ofte fra det moralloven foreskriver. Hvad er morallovens natur, hvis den er 

noget eksisterende men ikke et sagforhold ved den empiriske verden? Lewis hævder, at den peger på, at 

der eksisterer mere end én slags virkelighed. Der må eksistere en ikke-empirisk virkelighed bag det 

empiriske univers (ibid., 25-27). Denne virkelighed må enten må være ukendt eller gøre sig kendt. Hvis 

der findes en magtfuld kraft uden for universet, som har interesse i at påvirke vores adfærd, kan det ikke 

vise sig som et faktum i universet, men må vise sig i os som en indflydelse, der forsøger at få os til at 

handle på en bestemt måde. Dette er, hvad vi finder i os selv. Denne styrende kraft må være noget, der 

ligner en bevidsthed, fordi alternativet er stof, og stof kan ikke give instruktioner. Moralloven peger 

                                                      
9 Lewis forsvarer morallovens eksistens mere dybdegående i The Abolition of Man (1943). 
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således på, at der eksisterer en bevidsthed uden for universet, der styrer universet. Denne person åben-

barer sig i mennesket som et bud om, hvordan det bør leve, og holder mennesket ansvarligt for dets 

adfærd (ibid., 29-31). Lewis argument er deontologisk. Den objektive moralske lov, som alle mennesker 

har en intuitiv erkendelse af i samvittigheden, er i virkeligheden Guds bud om, hvordan mennesket bør 

leve. 

Lewis fremstiller et generelt epistemologisk argument imod naturalisme i Miracles (1960). Dette argument 

indeholder et moral-epistemologisk underargument. Inspiration til argumentet har han sandsynligvis 

hentet hos Balfour. Lewis udtalte i 1962 til magasinet The Christian Century, at Balfours bog Theism and 

Humanism er en af de ti bøger, der har formet hans kald og livsfilosofi.10 Lewis påstår, at hvis menneskets 

ideer om moral kan forklares fuldt ud af irrationelle, ikke-moralske årsager, som eksempelvis naturlig 

selektion, er der ingen grund til at formode, at disse ideer korresponderer med en objektiv morallov. 

Naturalisten kan forklare, hvorfor mennesket foretager moralske domme, men ikke hvorfor de er rigtige. 

I et naturalistisk verdensbillede vil moralske domme ikke være mere end udsagn om talerens følelser. 

Taleren formoder, at han taler om noget eksisterende, men det eksisterer ikke. Hvis vi skal kunne foretage 

moralske domme, der handler om mere end følelser, må vi formode, at mennesket samvittighed ikke blot 

er et produkt af naturen. Den kan kun være gyldig, hvis den er skabt af en absolut moralsk visdom, der 

ikke er et produkt af en ikke-moralsk natur. Vi må derfor anerkende en overnaturlig kilde til vores ideer 

om godt og ondt (Lewis 1960, 330-334). 

2.10 HUW P. OWEN (1926-1996) 

Den walisiske teolog H. P. Owen har fremført fem grunde til at slutte til Gud som moralens kilde i bogen: 

The Moral Argument for Christian Theism (1965). Jeg sammenfatter dem i to argumenter her:  

Owen konstaterer, at når ord som “pligt”, “krav”, “lov”, “ansvarlighed” og “skyld” bruges i den empiriske 

verden, indeholder ordene altid en personlig reference. Man har aldrig blot en pligt. Man har altid en pligt 

over for nogen. Ligeledes er det umuligt at tænke på et bud uden samtidig at tænke på en, der byder. 

Spørgsmålet er, hvordan vi skal forstå de objektive, moralske krav og pligter, som vi mennesker erfarer, 

at vi lever under. Owen hævder, at vi kan forklare dem på to måder. Enten må de forstås som 

selvforklarende tilstande af upersonlig eksistens. De er altså blot. Eller også må vi forstå dem i lyset af en 

personlig Gud. Den første mulighed kan ikke modbevises, da der ikke er tale om en logisk kontradiktion. 

Men det indebærer, at der er stor forskel på transcendente upersonlige moralske krav og empiriske 

personlige krav. Konsekvensen er, at det moralske liv er i fare for at blive uforståeligt. Formodninger er 

                                                      
10 http://www.scriptoriumnovum.com/l/books.html 
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altid usikre, indtil de er begrundet i forståelse. Spørgsmålet om det moralske kravs begrundelse har altså 

konsekvenser for det praktiske moralske liv. Derfor bør objektive moralske krav forstås som Guds bud 

(Owen 1999, 646-648.651-652).  

Owen første argument er deontologisk. Det er dog tydeligvis ikke et ontologisk-deontologisk argument, 

da han ikke afviser, at objektive moralske krav kan eksistere upersonligt. Hans argument er, at en person-

lig fortolkning af disse objektive moralske krav, som vi erfarer os under, gør erfaringen mere forståelig 

og meningsfuld. Owen betoner altså det personlige aspekt ligesom Newman. Owens betoning af, at det 

har praktiske konsekvenser, om man vælger en personlig eller upersonlig fortolkning, er interessant, fordi 

det viser, at der delvist er tale om et pragmatisk argument. Den upersonlige fortolkning er ikke umulig 

men uønsket, fordi den fører til en svækket moralsk praksis. 

Owen hævder også, at påstanden om menneskets værdighed er uforsvarlig medmindre den begrundes 

teistisk. Menneskets værdighed indebærer, at individer i sig selv pålægger andre krav, fordi det er 

personligt. Kant udtrykte dette i sin berømte påstand om, at mennesket altid skal behandles som et mål 

og aldrig blot som et middel. Alternativet til en teistisk begrundelse er at hævde, at mennesket i sig selv 

udgør et absolut krav. Der er dog to problemer. For det første er mennesket endelig og kan derfor ikke 

udvise godhed i uendelig form. Kun hvis mennesket ejede absolut godhed ville det eje ubetinget værdi. 

For det andet indebærer menneskets værdihed, at det fortjener ærefrygt uafhængigt af, om dets adfærd er 

rigtig eller forkert. Problemet er, at vores adfærd ofte er amoralsk og vores karakter ufuldkommen, og 

dermed synes vi ikke at fortjene ærefrygt. Mennesket kan derfor ikke være et absolut krav i sig selv. 

Menneskets værdighed må altså stamme fra dets relation til det moralsk absolutte. Der er tre muligheder. 

For det første kan man hævde med Spinoza og Hegel, at personer er manifestationer af det absolutte. 

Men en manifestation kan ikke eje helhedens ubetingede natur. For det andet kan man hævde med Kant, 

at en person har værdighed i den grad, han adlyder moralloven. Men vi synes stadig at ære et menneskes 

værdighed, selvom dets adfærd er amoralsk. Den tredje mulighed er kristen teisme. Menneskets værdi 

består i det faktum, at det er skabt, elsket og bestemt til evigt liv med Gud. Værdien vi finder hos 

mennesket, er således en værdi, som Gud har givet det (ibid., 649-651).  

Det er første gang vi møder et argument, der tager udgangspunkt i menneskets værdighed. Dette 

argument adskiller sig fra det deontologiske i det, at det ikke begrunder moralske pligter i Guds bud men 

i menneskets værdighed. Mennesket pålægger andre moralske pligter, fordi det har en særlig værdi eller 
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værdighed. Jeg kalder derfor dette argument det axio-antropologiske11, fordi det slutter fra menneskets 

værdi til Guds eksistens. Det bør dog bemærkes her, at begrebet “et værdifuldt menneske” ofte anvendes 

kvalitativt anderledes end begrebet “en værdifuld ting”. Forskellen er, at mens menneskets værdi siges at 

pålægge andre krav og pligter, siges det ikke altid om værdifulde ting. Argumenttypen lægger sig altså på 

en uklar måde mellem den axiologiske og den deontologiske type. 

2.11 JOHN H. HICK (1922-2012) 

Den engelske teolog John Hick har fremstillet et moralsk argument imod humanisme i bogen: Arguments 

for the Existence of God (1970). Hick afviser eksplicit Kants, Newmans og Rashdalls moralske guds-

argumenter. Det er ikke muligt at slutte fra menneskets moralske erfaring til Guds eksistens (Hick 1970, 

53-59). Han fremstiller derimod sit eget reformulerede moralske argument. Hans påstand er, at objektive 

moralske pligter medfører et stort problem for den humanistiske etik. Problemet er, at den ikke synes at 

kunne begrunde, at en ekstrem selvopofrende handling for menneskehedens gode er en rationel handling. 

Enten må humanisten hævde, at en sådan handling er irrationel, eller også må han opgive sin humanisme 

og antage en religiøst begrundet etik. For at begrunde denne påstand tager Hick udgangspunkt i Bertrand 

Russels naturalistiske, humanistiske etik. Russel hævder, at begreberne godt og ondt refererer til naturlige 

fakta om, hvad mennesket længes efter og afskyr. Den rigtige adfærd er den, som på baggrund af evidens 

sandsynligst forårsager mest godt og mindst ondt for alle mennesker. Mennesket er fra naturens side 

udstyret med altruistiske tendenser, men disse gælder mest afkom og den nære gruppe. Jo længere væk et 

individ står fra et andet individ, jo svagere altruistiske følelser har det. Da det er i gruppens interesse, at 

individet altid handler altruistisk frem for egoistisk, opfinder gruppen moral for at motivere individet til 

at handle altruistisk. Moral er således gruppens pres på individet. Gruppen opfinder også en række 

mekanismer som lov, straf, stat og sædvane, der sikrer, at individets interesser oftest muligt stemmer 

overens med gruppens (ibid., 59-61). Med udgangspunkt i denne teori sammenligner Hick menneskets 

etiske situation med myrens. Myren determineres af et kraftigt instinkt til at handle selvopofrende for 

myretuen. Men har myren rationelle grunde til at ofre sig liv for myretuen? Hvorfor skulle myren anse 

millioner af andre myrers liv for vigtigere end sit eget? Alle myrers liv er jo korte, meningsløse og 

frembragt af tilfældige, formålsløse og upersonlige naturkræfter. Det eneste myren har og nogensinde 

kan have er sin egen eksistens. Hvis den derfor ikke var determineret af instinktet men kunne vælge, ville 

den vælge sit eget liv frem for gruppen (ibid., 63). Hvorfor skulle humanisten vælge anderledes? Kun hvis 

moraliteten møder individet som et kategorisk imperativ i samvittigheden, og ikke blot som gruppens 

                                                      
11 Argumentet kunne også kaldes det deon-antropologiske argument, da argumentet tager udgangspunkt i, at der er knyttet 
iboende pligter og rettigheder til mennesket. Jeg har dog valgt det andet navn, da man oftest taler om menneskets 
ukrænkelige værdi og værdighed som den grundlæggende kategori.  
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magt over individet, kan det være rationelt frivilligt at ofre sit liv for andre. Den humanistiske etik 

indeholder ingen ønskelige objekter, der rationelt kan gøres til mål på bekostning af individets egen 

eksistens. Individets eksistens er den højeste værdi, fordi den er forudsætningen for enhver mulig 

tilfredsstillelse. Derfor kan det aldrig være rationelt at ofre denne. Hvis humanisten befinder sig i en 

situation, hvor han føler lyst til at ofre sig for andre, handler han irrationelt, hvis han følger denne impuls. 

Det vil derimod være rationelt af ham at undertrykke impulsen (ibid., 63-65). Hvis vi vil fastholde, at 

selvopofrelse er godt, må vi, ifølge Hick, bevæge os væk fra et naturalistisk verdensbillede og hen mod et 

religiøst verdensbillede, hvor Gud er ét muligt svar (ibid., 67). 

Selvom Hick eksplicit afviser Kants argument, lægger han sig alligevel i forlængelse Kants og Sidgwicks 

systemologiske argumenter. De tager alle tre udgangspunk i samme problematik. Hvordan kan det være 

rationelt at handle moralsk, hvis handlingen ikke er i ens egen interesse? Det synes jo rationelt at handle 

i egen interesse. Hick peger på problemet inden for den humanistiske, naturalistiske etik og hævder, at 

det er uløseligt. Hvis problemet skal løses, er det nødvendigt med flere metafysiske ressourcer. Han 

hævder, at det er muligt at løse problemet religiøst, men han forklarer ikke hvordan. Kant og Sidgwick 

hævder, at hvis Gud straffer og belønner i det hinsidige, løses problemet. Hick synes dog ikke, at ville 

finde løsningen i denne retning. I stedet hævder han, at moralen, der møder os i samvittigheden, må 

kunne forstås som et kategorisk imperativ, en pligt, der vejer tungere end ens eget liv. Han forklarer dog 

ikke, hvordan en religiøs teori, kan begrunde dette. Uden en sådan begrundelse er argumentet kun halvt 

færdigt.  

2.12 KNUD E. LØGSTRUP (1905-1981) 

Den danske filosof og teolog K. E. Løgstrup fremstiller et moralsk argument i Skabelse og Tilintetgørelse 

(1976). Han hævder, at de spontane suveræne livsytringer, som mennesket erfarer, ligger en religiøs 

tydning nær, mens de modstår en irreligiøs tydning. Livsytringerne er spontane, og derfor er de 

prærefleksive. I det øjeblik man spørger sig selv, hvordan man bør handle, er livsytringen forhindret. Den 

refleksive adfærd dømmes ud fra, om den svarer til den spontane adfærd, der udgår fra livsytringerne. 

Livsytringerne har en iboende godhed og appel, der gør, at de ikke står til ansvar over for nogen ekstern 

standard. Et sådant fænomen kræver en forklaring. Livsytringerne har hverken individet eller samfundet 

som årsag, for hvis mennesket forsøger at gribe og kontrollere livsytringerne, ødelægges de. Den religiøse 

tydning fortolker livsytringerne som værende skabt af Gud. Mennesket er skabt med spontane 

livsytringer, der, ontologisk set, ejer en iboende godhed (Løgstrup 1976, 88-90). Den irreligiøse tydning 

hævder, at der ikke er nogen ontologisk forskel mellem had og kærlighed. Forskellen opstår først, når 

den tillægges af mennesket. Det er således mennesket, der lægger værdier ned over en, ontologisk set, 
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værdineutral verden (ibid., 84-85). Men dette står selve fænomenet imod. Den religiøse tydning kommer 

fra fænomenet selv (ibid., 82). Forskellen mellem tydning og slutning er jo netop, at mens slutningen er 

fjern og abstrakt, er tydningen selvfølgelig (ibid., 73.78). Fænomenet erfares som ubetinget, som noget 

med en iboende godhed, hvilket strider mod den irreligiøse tydning (ibid., 88-89).  

Løgstrups argument adskiller sig markant fra de typer, jeg indtil videre har beskrevet. Den væsentlige 

forskel består i, at mens de andre argumenter behandler moral på et refleksivt, sprogligt niveau, fokuserer 

Løgstrup på mennesket prærefleksive umiddelbare evne til at handle godt. Spørgsmålet er, hvordan man 

forklarer, at mennesket har denne evne. Argumentet kan sammenlignes med et kosmologisk argument, 

da der sluttes fra et træk ved menneskets natur til en religiøs forklaring. Jeg mener, at argumentet bedst 

fortolkes som et moral-epistemologisk argument. Værdier ikke blot er noget, mennesket tilskriver verden, 

men noget der har selvstændig, ontologisk eksistens. Mennesket natur indeholder en mekanisme (de 

spontane livsytringer), der gør, at når disse handlinger spontant sætter sig igennem, er dets handlinger 

altid i overensstemmelse med en ekstern objektiv standard for godhed. At der eksisterer en sådan 

erkendelsesmekanisme i mennesket, der sporer det gode og ikke eksempelvis overlevelse og 

reproduktion, kræver en forklaring. Ideen om Gud er én mulig forklaring. 

2.13 SAMMENFATNING 

Det er således lykkedes at identificere mindst fem forskellige typer af moralske gudsargumenter:  

 Axiologisk: Slutter fra værdi til Guds eksistens. 

 Deontologisk: Slutter fra moralsk pligt til Guds eksistens. 

 Axio-antropologisk: Slutter fra menneskets værdi til Guds eksistens. 

 Systemologisk: Slutter fra en moralsk orden til Guds eksistens. 

 Moral-epistemologisk: Slutter fra moralsk viden til Guds eksistens. 

Hvert type argument forsøger således at slutte fra et etisk fænomen til Gud som den bedste eller eneste 

forklaring. 

Den historiske undersøgelse12 kan sammenfattes i følgende skema:13 

                                                      
12 For andre moralske gudsargumenter, end de her anførte, se: John Stuart Mill: Three Essays on Religion (1874); C. C. J. Webb: 
Divine Personality and Human Life (1920); D. M. Baillie: Faith in God and Its Christian Consummation (1927); J. Baillie: The 
Interpretation of Religion (1929); A. E. Taylor: The Faith of a Moralist (1930); W. G. de Burgh: From Morality to Religion (1938); 
A. C. Garnett: Religion and the Moral Life (1955); A. Farrar: “A Starting Point for the Philosophical Examination of 
Theological Belief” (1957) i Faith and Logic (red. Basil Mitchell); D. E. Trueblood: Philosophy of Religion (1957); R. Swinburne: 
The Existence of God (1979). 
13 Navnene med kursiv er ikke redegjort for ovenfor men er tilføjet for at give et bredere perspektiv. 
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  Axiologisk Deontologisk Axio-antropologisk Systemologisk Moral-

epistemologisk 

1000 Anselm (1076)         

1200 Aquinas (1274)         

1700       Kant (1778)   

1800   Newman (1870)   Sidgwick (1874) 

Mill (1874) 

  

1900-09   Rashdall (1907)       

1910-19   Sorley (1918)     Balfour (1915) 

1920-29   Webb (1920) 

Baillie (1927) 

      

1930-39 Taylor (1930) Taylor (1930)       

1940-49   Lewis (1942)     Lewis (1942) 

1950-59   Trueblood (1957) Farrer (1957)     

1960-69   Owen (1965) Owen (1965)     

1970-79      Hick (1970) Løgstrup (1976) 

Swinburne (1979) 

 

Min kategorisering finder støtte hos Stephen C. Evans, der anvender en lignende kategorisering i artiklen 

Moral Arguments for the Existence of God. Evans identificerer fire familier af argumenter, der svarer 

nogenlunde til det, jeg har kaldt det deontologiske, det axio-antropologiske, det praksis-systemologiske 

og det moral-epistemologiske argument. Han nævner dog ikke noget, der svarer til det axiologiske 

argument eller det teoretisk-systemologiske argument (Evans 2014). En anden inddeling kan findes hos 

Peter Byrne, der inddeler det moralske argument i tre kategorier: Argumenter fra moralens normativitet, 

argumenter fra den moralske orden og praktiske argumenter (Byrne, 2013). Byrnes første kategori svarer 

nogenlunde til det jeg kalder det deontologiske argument og kan måske også omfatte det axiologiske og 

axio-antropologiske argument. Hans to følgende kategorier svarer nogenlunde til Adams skelnen mellem 
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pragmatiske og teoretiske systemologiske argumenter. Det moral-epistemologiske argument kan 

inkluderes i en af disse to kategorier, da erkendelsesstrukturer kan ses som en del af den orden, der er en 

forudsætning for moral. Fordelen ved min inddeling er, at den indeholder flere kategorier, hvilket gør det 

lettere at skelne mellem forskellige typer argumenter. 

Det er her vigtigt at bemærke, at inddelingen i typer er et pædagogisk redskab, der skal skabe klarhed og 

overblik, men at der næppe er tale om fuldstændigt isolerede argumenttyper. Om typerne forbliver 

distinkte eller flyder sammen, afhænger i høj grad af, hvilke etiske og metaetiske teorier man tager 

udgangspunkt i. Jeg mener dog, at inddelingen er så distinkt, at den er hjælpsom, selvom nogle af 

kategorierne ikke kan opretholdes, når et argument analyseres i dybden. 

På baggrund af denne kategorisering vil jeg i det følgende foretage en kritisk analyse af moderne 

fremstillinger af det deontologiske, det axio-antropologiske, det systemologiske, og det moral-

epistemologiske argument. Jeg har fravalgt en selvstændig behandling af det axiologiske argument, da 

denne argumenttype ikke synes særlig udbredt i dag sammenlignet med de fire andre. Det vil dog blive 

behandlet kort i forbindelse med det deontologiske argument.  

3 ANALYSE AF DET DEONTOLOGISKE ARGUMENT 

3.1 WILLIAM L. CRAIG: GUD SOM FORUDSÆTNING FOR MORALSKE PLIGTER OG 

VÆRDIER 

Den amerikanske filosof, teolog og debattør William Lane Craig fremfører et kombineret axiologiske og 

deontologisk argument for Guds eksistens i bogen Reasonable Faith (2008). Argumentet opstilles ud fra to 

præmisser:  

1. Hvis Gud ikke eksisterer, eksisterer der ikke objektive moralske værdier og pligter (OMVP). 

2. Der eksisterer OMVP. 

K. Derfor eksisterer Gud. 

Craig begynder med at klargøre forskellen mellem moralsk værdi og moralsk pligt. Moralsk værdi handler 

om, at noget er godt eller dårligt, mens pligt handler om, at en handling er rigtigt eller forkert. Der findes 

mange ting der er gode for mig at gøre, men det medfører ikke, at jeg har pligt til at gøre alle disse ting. 

At disse værdier og pligter er objektive betyder, at de er uafhængige af, hvad mennesker tænker og mener 

om dem. Der er altså noget som er godt og dårligt, rigtigt og forkert, uafhængigt af, om folk formoder 

det eller ej (Craig 2008, 172-173).  
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Craig undersøger derefter præmis (1). Craig påstår, at menneskets værdi ikke kan begrundes, hvis Gud 

ikke eksisterer. Hans argument er, at hvis mennesket er en tilfældighed, så er der ikke noget særligt ved 

mennesket, som dets værdi kan begrundes i. Intuition om, at mennesket har en særlig værdi, er frem-

kommet ved naturlige selektion, fordi den øger dets overlevelsesevne. Den siger intet om virkeligheden, 

om mennesket faktisk er værdifuldt. Det er ligeledes umuligt at begrunde objektive moralske pligter uden 

Guds eksistens. Richard Taylor hævder, at ideen om moralske pligter er uforståeligt adskilt fra ideen om 

Gud. Man kan stadig bruge ordene, men de har mistet deres betydning. Det har den uacceptable 

konsekvens, at folkemord, tortur og voldtægt ikke kan fordømmes som værende forkert uafhængigt af, 

hvad vi eller gerningsmændene mener (ibid., 173-175).  

Craig opregner tre indvendinger mod præmis (1). Disse indvendinger er alternative teorier, der forsøger 

at forklare OMVP uden Gud. Den første position er metaetisk naturalistisk realisme, der forsøger at 

fastholde objektive, moralske værdier, principper og egenskaber i en metafysisk naturalistisk kontekst. 

Walter Sinnott-Armstrong hævder, at moralske begreber sporer menneskets trivsel. De refererer således 

til alle naturlige egenskaber, der udgør eller er et vigtigt middel til menneskets trivsel. Craig indvender, at 

Sinnott-Armstrong stadig skylder at begrunde sit udgangspunkt. Hvorfor supervenierer moralske 

egenskaber på disse naturlige egenskaber? Hvorfor involverer det at skade et andet mennesket en moralsk 

dimension? Metaetisk naturalisme giver ikke nogen grunde til at formode, at der, hvis metafysisk 

naturalisme er sand, eksisterer nogen moralske egenskaber, eller at de supervenierer på bestemte naturlige 

egenskaber. Den anden position hævder, at moralske sandheder ikke behøver en forklaring, fordi de er 

sande med nødvendighed ligesom matematiske sandheder. Craig medgiver, at mange moralske principper 

er nødvendigt sande, men ikke, at de ikke har brug for en forklaring. Præmissen for indvendingen er, at 

nødvendige sandheder ikke kan stå i en forklaringsrelation til hinanden. Craig hævder, at denne præmis 

er falsk. Hvis eksempelvis den kristne Gud eksisterer, er det en nødvendig sandhed, at der eksisterer en 

pluralitet af personer. Dette er sandt med nødvendighed, fordi det er sandt med nødvendighed, at Gud 

eksisterer og er treenig. Dette eksempel viser, at nødvendige sandheder kan stå i en forklaringsrelation til 

hinanden. Den tredje position kalder Craig ateistisk moralsk platonisme. Denne position hævder, at 

objektive moralske værdier blot eksisterer og ikke behøver nogen begrundelse. Craig kritiserer denne 

position på tre områder. For det første synes moralske værdier at være egenskaber ved personer og ikke 

blot abstraktioner, der eksisterer isoleret fra personer. Abstraktionen “retfærdighed” er ikke selv 

retfærdig. Kun en person kan være retfærdig. Derfor synes abstraktionen ikke at kunne eksistere 

uafhængigt af en person. For det andet synes objektive, moralske pligters natur uforenelig med ateistisk 

moralsk platonisme. Antag, at der faktisk findes uafhængigt eksisterende abstrakte værdier som 

barmhjertighed, retfærdighed og kærlighed. Hvorfor forpligter disse værdier mig? Hvorfor har jeg pligt 
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til at være barmhjertig, retfærdig og kærlig? Hvorfor har jeg pligt til at tilpasse mit liv til et sæt abstrakt 

eksisterende objekter? For det tredje synes det usandsynlig, at den blinde, evolutionære proces skulle 

frembringe væsener, der korresponderer med denne abstrakte virkelighed af moralske værdier (ibid., 176-

179).  

Craig vender sig nu mod præmis (2). Han mener, at vi i vores moralske erfaring er i kontakt med en 

objektiv virkelighed bestående af OMVP, ligesom vi i sanseerfaringen er i kontakt med en virkelighed 

bestående af objektive fysiske genstande. Der findes ikke nogen uafhængig måde at afprøve sandheden 

af vores moralske intuitioner, ligesom det også er gældende for al sanseerfaring. Det bør dog ikke få os 

til at opgive (2). Hvis der ikke er nogen succesfulde indvendinger mod (2), er det, ligesom med sanse-

erfaring, rationelt at stole på disse intuitioner, selvom vi ikke har et eksternt bevis for deres sandhed. Man 

kan dog indvende mod (2), at vores intuitioner om OMVP blot er en illusion skabt af vores biologiske 

og sociale udvikling. Disse intuitioner fortæller os derfor intet om, hvad der faktisk eksisterer. Det er 

således en indvending mod berettigelsen (warrant) af at formode (2). Hvis det er sandt, at vores moralske 

formodninger er påført os af den naturlige selektion på grund af deres evne til at øge overlevelsesevne 

og ikke på grund af deres sandhed, kan vi ikke have tillid til indholdet af dem. Derfor, selv hvis (2) var 

sand, ville det ikke være berettiget af formode dens sandhed. Craig svarer, at indvendingen forudsætter 

sandheden af metafysisk naturalisme. Hvis Gud ikke findes, er vores moralske intuitioner sandsynligvis 

en illusion. Hvis Gud findes, er det sandsynligt, at han sikrer menneskets erkendelse af OMVP, og derfor 

har vores moralske intuitioner sandsynligvis berettigelse. Derfor er indvendingen mod (2) ikke succesfuld. 

Ifølge Craig er (2) standardpositionen. Det kræver gode argumenter, hvis det skal være rationelt at forlade 

den. Da der, så længe metafysisk naturalisme ikke er bevist, ikke findes nogen succesfulde indvendinger 

mod (2), er det rationelt at formode dens sandhed (ibid., 179-181). 

Craig vender tilbage til præmis (1). Præmis (1) indebærer ikke blot, at ateistiske teorier ikke kan begrunde 

OMVP, men også, at en teistisk teori kan begrunde OMVP. Den mest almindelig indvending mod en 

sådan teistisk teori er euthyfro-dilemmaet, der har navn efter Platons dialog Euthyfron. Er det gode godt, 

fordi Gud vil det, eller vil Gud det gode, fordi det er godt? Hvis det gode er godt fordi Gud vil det, synes 

det gode vilkårligt, fordi Gud kan tænkes at ville noget, der ikke er godt. Folkemord, voldtægt eller tortur 

synes dårligt uafhængigt af, om Gud vil det eller ej. Hvis Gud vil det gode, fordi det gode er godt, er det 

gode noget uafhængigt af Gud, hvilket synes at undergrave præmis (1). Craig foreslår derfor et tredje 

alternativ. Moralske pligter konstitueres af en essentielt retfærdig og kærlig Guds bud. Det betyder, at 

menneskets moralske pligt afhænger af Guds eksistens. Guds bud afspejler med nødvendighed hans 

karakter. Guds karakter definerer og er paradigmet for godhed. Det moralsk gode og dårlige bestemmes 
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derfor ved reference til Guds kærlige natur, mens det moralsk rigtige og forkerte bestemmes ved reference 

til hans vilje eller bud. Da Guds bud med nødvendighed udtrykker hans gode og uforanderlige natur, er 

pligten ikke vilkårlig. Det medfører at kontrafaktiske indvendinger er illegitime. Der kan ikke tænkes en 

verden, hvor Gud ville byde voldtægt, fordi Gud med nødvendighed ikke ville byde det. Derfor behøver 

teisten ikke forklare, om det ville have været en pligt i en sådan situation. Hvorfor vælge Guds natur som 

definerende for det gode? Craig hævder, at Gud per definition er det størst tænkelige væsen, og at et 

væsen, der er standard for godhed, er større end et væsen, der blot udtrykker godhed. Hvis der findes 

objektive moralske værdier, må der være en ultimativ standard for værdi. Gud er det mindst vilkårlige 

alternativ vi har. På denne baggrund hævder Craig, at der eksisterer et personligt, nødvendigt væsen, der 

er fundamentet for moralsk godhed, og hvis bud konstituerer menneskets pligt (ibid., 181-183). 

3.2 VURDERING AF CRAIGS ARGUMENT 

Det ses klart af syllogismen, at Craigs argument er et kombineret axiologisk og deontologisk argument, 

der har som mål at vise Guds eksistens. Det er svært at vurdere, om Craigs argument er holdbart, da det 

behandler en række komplekse spørgsmål kortfattet. Argumentet stiller høje krav til Craigs 

argumentation, da det forudsætter, at han kan afvise alle alternative nonteistiske forklaringer af OMVP 

samt vise eksistensen af OMVP.  

Craigs argument for præmis (2) viser ikke dens sandhed, men at det er rationelt at formode dens sandhed. 

Det betyder, at selvom hans forsvar for (2) accepteres, kan hans argument ikke direkte vise Guds 

eksistens, men blot at det er rationelt at formode Guds eksistens og omvendt irrationelt ikke at formode 

Guds eksistens. Om dette er en alvorlig reduktion af argumentet afhænger af, hvordan man forstår 

forholdet mellem sandhed og rationalitet. Jeg vil dog ikke undersøge dette spørgsmål yderligere her. Man 

kan sætte spørgsmålstegn ved Craigs forsvar af (2). Er det korrekt, at det er rationelt (og ikke irrationelt) 

at stole på, at ens moralske intuitioner giver en viden om eksistensen af OMVP? De fleste nonkognitivist 

vil formentlige mene, at det er rationelt at formode, at vores moralske intuitioner ikke fortæller os noget 

om objektivt eksisterende moralske værdier og pligter. Om det er rationelt eller irrationelt synes ikke at 

være selvindlysende. Craig begrunder denne påstand med analogien mellem moralske intuitioner og 

sanseerfaring. Spørgsmålet er, om analogien er stærk nok til, at vi kan overføre tillid fra tillid til 

sanseerfaring til tillid til moralske intuitioner. Der synes ikke at være noget ubetvivleligt svar på dette 

spørgsmål, hvilket svækker argumentets holdbarhed. 

Craig forsvarer præmis (1) ved at afvise en række alternative nonteistiske teorier. Argumentet forudsætter 

dog, at han kan afvise alle alternative teorier. Hans argumentation er derfor ikke fuldendt, medmindre 

han kan begrunde, at der ikke er andre mulige alternativer end dem han afviser. Det gør han dog ikke, og 
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derfor har han ikke fuldt ud begrundet sit argument. Han kan dog stadig hævde, at hans teori er den 

eneste af de omtalte teorier, der kan begrunde OMVP. Det er svært at vurdere, om hans kritik af de 

alternative teorier er holdbar, da den, som nævnt, er kortfattet. Jeg vil derfor i næste afsnit se på en artikel, 

der udfolder og kritiserer Craigs argument. Jeg vil desuden fokusere på den fordel, Craig mener, at hans 

teori har sammenlignet med nonteistiske alternativer, når det kommer til at forklare OMVP. Kernen i 

Craigs deontologiske argument synes at komme op til overfladen i hans diskussion af første indvending 

mod præmis (1). Craig hævder her, at den moralske dimension er noget mere end ikke-moralsk værdi. 

Selvom naturalisten skulle kunne begrunde en standard for værdi, for godt og dårligt, medfører det ikke 

en moralsk standard. Craig nævner dog ikke her, hvad det moralske består i, og hvad der mangler i den 

naturalistiske metaetik. Det indikerer han til gengæld i sin kommentar til tredje indvending mod præmis 

(1). Her hævder han, at moralske værdier synes at eksistere som egenskaber ved personer. Når det kommer 

til moralske pligter, må man spørge, hvem eller hvad der pålægger disse pligter. Det deontologiske argu-

ment synes altså at hænge sammen med det personlige. OMVP må begrundes i en ikke-menneskelig 

person, og den bedste (og eneste) kandidat er Gud. Dette centrale aspekt af det deontologiske argument 

vil jeg undersøge nærmere i de kommende afsnit. 

3.3 MARK C. MURPHYS KRITIK AF CRAIGS MORALSKE ARGUMENT 

Den amerikanske filosof Mark C. Murphy har skrevet artiklen “Theism, Atheism, and the Explanation 

of Moral Value” (2009), hvori han kritiserer dele af Craigs argument.14 

Craig hævder, ifølge Murphy, at hvis Gud ikke eksisterer, kan der ikke eksistere moralsk værdi, pligt eller 

skyld. Murphy forstår Craigs argument således, at det kun er moralsk værdi, pligt og ansvar, der kræver en 

teistisk begrundelse. Man kan stadig tale om ikke-moralske værdier, pligter og ansvar, selvom Gud ikke 

eksisterer. Man kan eksempelvis tale om en god hammer, at den danske lov påfører os pligter, eller at jeg 

er ansvarlig for at holde en aftale (Murphy 2009, 119-120). 

Murphy finder fire distinkte træk ved det moralske i Craigs argument. For det første karakteriseres det 

moralske domæne som universelt. Alle rationelle væsener styres af det moralsk værdifulde. For det andet 

karakteriseres det som objektivt. Om en ting er moralsk værdifuld, en handling er moralsk pligt eller en 

person er moralsk skyldig, afhænger ikke af, hvad individer eller samfund mener om sagen. Det er 

bevidsthedsuafhængigt. For det tredje karakteriseres det som normativt. Når noget er moralsk værdifuldt, 

har en agent grunde (reasons) til at søge det. Når en handling er en moralsk pligt, har en agent grunde til 

at udføre den. Når en agent er moralsk ansvarlig for noget, har vedkommende grunde til at fremme eller 

                                                      
14 For en oversigt over de omtalte teorier se bilag 2. 
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beskytte det. Sidst karakteriseres det ved at være altruistisk (other-directed). Moralske værdier og pligter 

handler om andre mennesker og deres velbefindende. Vi er moralsk ansvarlige for at opfylde vores pligter 

mod andre mennesker (ibid., 120). 

Craig efterspørger det ontologiske fundament for det moralske. Når man efterspørger, hvad der funderer 

eksistensen af X, efterspørger man, ifølge Murphy, en ting Y, der er mere ontologisk basal end X, og som 

kan forklare eksistensen af X. Craigs påstand er, at teisten kan appellere til noget mere ontologisk basalt 

end det moralske i sig selv, noget som kan forklare dets eksistens. Guds natur er det ontologiske 

fundament, der funderer moralsk værdi, mens Guds bud funderer moralsk pligt. Ateisten mangler 

derimod et fundament for moralsk værdi. Ateistens eneste mulighed er at fundere moralsk værdi i 

mennesket selv. Mod dette indvender Craig, som tidligere nævnt, at da mennesket blot er et tilfældigt 

biprodukt af naturen, er der ikke nogen grund til at anse eksempelvis dets trivsel som havende nogen 

særlig betydning eller værdi. Samtidig har vi ingen grund til at stole på vores moralske intuitioner, fordi 

de er dannet ved naturlige selektion med henblik på at øge overlevelsesevnen og ikke med henblik på at 

være sande. Derfor har vi ikke grund til at tilsidesætte vore egne interesser af hensyn til andres interesser 

(ibid., 121-122). Murphys mål er derfor at fremstille en nonteistisk fundering af moralsk værdi, hvorved 

Craigs argument mister sin kraft.  

Første skidt i en sådan teori er at skelne mellem moralsk værdi og klogskabsværdi (prudential value). 

Murphy hævder, at nonteisten kan se klogskabsværdi som den basale ontologiske kategori, der funderer 

moralsk værdi, både det gode og det rigtige. At noget har klogskabsværdi, betyder, at det er godt for et 

subjekt. Det er noget, der øger subjektets trivsel og velvære. Klogskabsværdi kan ligesom moralsk værdi 

siges at være objektiv, universel og normativ. Den er objektiv, fordi velvære ikke afhænger af subjektets 

egne meninger omkring dets velvære. En person kan have det godt, selvom hun ikke indser det. Omvendt 

kan hun have det skidt og samtidig være overbevist om, at hun har det godt. Den er universel, fordi vi kan 

give en generel forklaring af, hvad der giver alle mennesker velvære. Det kan gøres med begreber som 

ønske-opfyldelse, nydelse eller en liste af goder som helbred, viden, venskab, skønhed og så videre. Den 

er normativ, fordi vi åbenlyst har grunde til at interessere os for vores eget velbefindende. Den eneste, men 

vigtige, forskel er, at mens moralsk værdi er altruistisk, er klogskabsværdi egoistisk (self-directed). Det der 

har klogskabsværdi for en person, har værdi fordi, det er godt for vedkommende selv. Det, der har 

moralsk værdi, har derimod værdi i sig selv (ibid., 122-123).  

Andet skridt i den nonteistiske fundering af moralsk værdi er derfor at sammenkoble klogskabsværdi og 

moralsk værdi. Nonteisten kan hævde, at det, der gør en ting eller omstændighed moralsk værdifuld, er 

funderet i, hvad der fremmer alle menneskers velfærd eller trivsel. Moralsk dyd og pligt kan på samme måde 
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funderes i, hvad der fremmer alle menneskers velfærd (ibid., 124). Men hvordan, indvender Craig, for-

klarer man i et ateistisk paradigme, at mennesker bør interessere sig for andre menneskers velfærd? Hans 

påstand er, at ateisten ikke kan fundere pligten til altruistisk adfærd, fordi mennesket ikke er noget særligt. 

Det, der er behov for, er at kunne tilskrive mennesket en særlighed, der kan forklare, hvorfor vi har pligt 

til at varetage andre menneskers velfærd (ibid., 125). Murphy accepterer ikke dette argument, da han 

mener, at mennesket har adskillige kvaliteter, der gør det særligt. Én af disse kvaliteter er menneskets 

refleksive, objektiviserende intelligens, der giver det evnen til at sætte spørgsmålstegn ved sine impulser 

og se sig selv som én person blandt andre. Dette og lignende træk ved mennesket har nonteistiske etikere 

som Christine Korsgaard, Thomas Nagel, Henry Sidgwick, Alasdair MacIntyre og John Finnis brugt som 

fundament for moralens normativitet (ibid., 125.130). 

Craig kan her indvende, at klogskabsværdi og objektiviserende intelligens ikke tilsammen udgør en til-

strækkelig forklaring af moralsk værdi. Det sidste følger ikke med logisk nødvendighed af de to første. 

Dette forklaringskrav kalder Murphy logisk følgeslutning (logical entailment): P forklarer Q, hvis og kun 

hvis P logisk indebærer Q. Problemet er, ifølge Murphy, at Craigs teori, ligesom nonteistens teori, fejler 

på dette punkt. Guds eksistens synes ikke, logisk set, at indebære moralske værdiers eksistens. Det er 

muligt, at Craig har en anden type forklaring i tankerne, der ikke kræver logisk følgeslutning. Spørgsmålet 

er, hvordan eksistensen af en kærlighed og retfærdig Gud forklarer eksistensen af moralske værdier? 

Hvordan får vi en forklaring af tilstedeværelsen af universelle, objektive, normative og altruistiske 

standarder for evaluering af handlinger ved at appellere til Guds eksistens? Craig hævder, at Guds hellige 

og kærlige natur er den absolutte standard for det moralsk gode og, at Guds bud konstituerer vores pligt. 

Men dette er ikke en forklaring af moralske værdier og pligter men påstanden om, at partikulære moralske 

værdier og pligter eksisterer. Det er muligt, at Craig mener, at forklaringen er af typen informativ 

identifikation. Moralske værdier og pligter skal altså identificeres med teistiske fakta. Det moralsk 

værdifulde er blot det, der favoriseres af Gud. Moralsk pligt er blot det, der beordres af Gud. På samme 

måde identificerer vi vands natur ved at identificere det med H2O. Murphy mener, at dette er en legitim 

forklaring, der medfører, at Craigs argument mister sin styrke over for nonteisten. Nonteisten kan nemlig 

legitimt identificere moralsk værdi og pligt med sagforhold, der involverer klogskabsværdi og altruisme. 

Murphys hovedargument er derfor, at Craigs argument er tveægget. Hvis han hæver forklaringskravet, så 

at nonteistens teori ikke kan være med, kan hans egen teistiske teori heller ikke være med. Men han hvis 

sænker den, så at hans egen teori kan møde kravet, kan nonteistens teori også være med (ibid., 125-127). 
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3.4 BETYDNINGEN AF MURPHYS KRITIK 

Kernen i Murphys nonteistiske forklaring af moral er overgangen fra egoisme til altruisme, fra værdi til 

moralsk værdi. Han hævder, at nonteisten på baggrund af sin erfaring af, at der er noget, der er godt for 

ham selv, samt erkendelsen af, at han er én person blandt andre, for hvem der også er noget godt og 

dårligt, kan foretage denne overgang. Nonteisten kan således hævde, at vores intuitioner og ideer om 

moralsk værdi refererer eller bør referere til alles velfærd. Men hvordan begrunder han, at alles velfærd 

er et mål i sig selv? Erkendelsen af, at der er andre personer, for hvem der er goder, synes, logisk set, ikke 

at medføre, at alles velfærd er et mål i sig selv. Nonteisten må derfor hævde, at den ikke kan eller behøver 

at begrundes. Der findes altså ikke nogen sikker slutning fra klogskabsværdi til moralsk værdi, men der 

må foretages et spring. Dette synes ikke et tilfredsstillende fundament for etikken. Man kan spørge med 

H. P. Owen, om ikke moralens rationalitet er i fare for at blive uforståelig, når man tillader et sådant 

uforklarligt spring. Spørgsmålet er dog, om Craigs teistiske teori kan gøre det bedre.  

Hvad betyder Murphys kritik for Craigs axiologiske argument? Craig hævder, at tings moralske værdi 

konstitueres af Guds natur. Men hvorfor er lighed med Guds natur et mål i sig selv? Craig svarer, at 

forklaringen må stoppe et sted, og dette er det mindst vilkårlige punkt. Craigs teori forklarer derfor ikke, 

hvorfor lighed med Guds natur har moralsk værdi, men identificerer blot moralsk værdi med Guds natur. 

Craigs teori hævder derfor blot, at moralske begreber sporer egenskaber, der ligner Guds natur. Men 

dette kan Murphys nonteist også hævde. Nonteisten kan give en god forklaring af værdi ud fra, hvad der 

fremmer menneskets trivsel. Derved synes Craigs teistiske teori ikke længere en bedre forklaring af værdi 

end Murphys nonteistiske teori, medmindre man er villig til at medgive, at Guds natur er mindre vilkårlig 

end mennesket velfærd. Dette synes dog ikke selvindlysende. Murphys kritik synes derfor at undergrave 

Craigs axiologiske argument.15 

Hvad betyder Murphys kritik for Craigs deontologiske argument? Jeg påstod overfor, at kernen i Craigs 

deontologiske argument består i sammenhængen mellem det moralske og det personlige. Dette aspekt 

berører Murphy sidst i artiklen. Nogle filosoffer hævder, at der er et irreducibelt socialt element ved 

koncepter som pligt, forpligtelse, skyld og ansvar. Hvis dette sociale træk tilføjes det moralske koncept, 

der består af universalitet, objektivitet, normativitet og altruisme, medfører det, at det moralske koncept 

synes at indebære eksistensen af et subjekt, som mennesket er ansvarligt over for, og som pålægger det 

moralske pligter. Den eneste gode kandidat til denne rolle synes at være Gud (ibid., 128-129). Murphys 

                                                      
15 Robert Adams udvikler et mere sofistikeret axiologisk argument i Finite and Infinite Goods (1999) s. 42-49. 
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kritik undergraver derfor ikke nødvendigvis Craigs deontologiske argument. Spørgsmålet er nu, hvordan 

vi skal forstå dette sociale element i pligten. Dette vil jeg se nærmere på i næste afsnit. 

3.5 ROBERT ADAMS: GUD SOM FORUDSÆTNING FOR MORALSKE PLIGTER 

Den amerikanske filosof Robert Adams har i bogen Finite and Infinite Goods (1999) gjort sig til talsmand 

for, at begreberne “pligt”, “rigtigt” og “forkert” indeholder et irreducibelt socialt aspekt.  

Adams har formuleret en teistisk-platonistisk teori om det godes natur som lighed med Guds natur. Oven 

på denne teori bygger han en guddommelig-bud-teori (divine command theory) om moralsk pligt som 

Guds bud. Adams skelner således mellem det gode og det rigtige, mellem værdi og pligt. Hans teistisk-

platonistiske teori om det gode som lighed med Gud bliver således fundamentet for tænkning omkring 

det rigtige (Adams 1999, 231). Værdi er en essentiel del af pligten, men værdi kan eksistere uden pligt. En 

forkert handling er altid dårlig. Men der er dårlige handlinger, der ikke er forkerte. På samme måde er en 

rigtig handling altid pligten til noget godt. Der er også gode handlinger, der ikke er pligt (ibid., 232). Der 

er også pligter, som ikke er moralske pligter. Man kan tale om legale, økonomiske eller sociale pligter, der 

er moralsk neutrale. Begrebet “bør” betegner således ikke nødvendigvis en moralsk pligt (ibid., 235). 

For at analysere konceptet “moralsk pligt” analyserer Adams den komplekse rolle, som konceptet “pligt” 

spiller i vores almindelige sprog og praksis. Han mener, at den vigtigste forskel mellem det gode og det 

rigtige består i, at det rigtige må forstås i relation til en social kontekst. En pligt eksisterer altid i en per-

sonlig relation eller i et socialt system af relationer. Hvis en handling er forkert, må der være en eller flere 

personer, der kan have en passende kritisk reaktion mod den. Konceptet “pligt” indeholder empiriske 

træk som handlinger, følelser og udsagn. Det hænger sammen med lignende koncepter som “rettighed” 

og “skyld” i et større konceptuelt system. Værdibegreber spiller en grundelæggende rolle i dette system. 

Vores sprog og praksis omkring konceptet pligt efterlader således et spørgsmål om, hvordan pligtens 

natur og virkelighed kan analyseres. Hvilken teori udfylder bedst den rolle, som vores sprog og praksis 

tegner af konceptet “pligt”? Adams påstand er, at sociale relationer og guddommelige bud er den bedste 

teori (ibid., 233-234). Pligtens semantik indikerer, at en moralsk pligt er noget, man tager alvorligt og har 

grund til at bekymre sig om. Hvis en teori skal kunne udfylde rollen som moralsk pligt, må teorien kunne 

motivere os og give os grunde til, hvorfor vi skal efterleve den moralske pligt (ibid., 235). 

Nogle utilitaristiske og konsekventialistiske teorier omkring pligtens natur hævder, at vores moralske pligt 

altid er den handling, der har de bedste konsekvenser for alle involverede. Denne handling er moralsk 

pligt, fordi det er den handling, vi har bedst grund til at foretage. Thomas Nagel hævder, at upersonlige 

eller agent-neutrale grunde til en handling bliver til den upersonlige morals krav. Det rationelle krav er det, 
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som det vil være irrationelt ikke at gøre (se bilag 3.1). Murphys nonteistiske teori falder i denne kategori. 

Adams indvender mod denne position, at der er stor forskel på gøre noget irrationelt og at gøre noget 

moralsk forkert. I det første tilfælde har vi kun grund til at føle os dumme. I det sidste tilfælde har vi 

grund til at føle os skyldige. Det moralske krav synes således at have større kraft, end rationelle og ir-

rationelle handlinger berettiger til. Nagels teori synes derfor ikke at passe ind i rollen som den moralske 

pligts natur (ibid., 238). 

Adams udfolder sin teori om pligt som sociale krav (se bilag 3.2) ved at se på sammenhængen mellem 

skyld og pligt. Begrebet “skyld” betegner en moralsk tilstand, man bringes i, hvis man frivilligt undlader 

at gøre sin moralske pligt. Skyld er således ikke blot en følelse men en objektiv, moralsk tilstand. Skyld er 

forskellen på en forkert handling og en dårlig handling. Skyld har to typiske træk. For det første, at ens 

forkerte handling har skadet den anden personen. Det, at et mennesket lider som konsekvens af ens 

handling, er med til at give skylden dens alvor og tyngde. For det andet, at man er blevet fremmedgjort over 

for den anden person. Skylden indebærer, at ens relation til den anden er belastet og ude af harmoni. Det 

ses oftest ved, at den anden er vred på en. Fremmedgørelse hører sammen med handlinger som 

undskyldning og straf. Skyld kan fjernes ved tilgivelse, fordi tilgivelse er, at den krænkede genoptager den 

harmoniske relation med krænkeren. Dermed ophører fremmedgørelsen. Udgangspunktet for pligt er 

ikke en række moralske principper men en relation. Denne relation er delvist aktuel, delvist ønsket, og 

ønskes som et mål i sig selv. Alt der ødelægger denne relation, forekommer os derfor dårligt (ibid., 239-

240). 

Pligten indebærer, at vi har grund til at gøre det, vi har pligt til at gøre. Men hvilke typer grunde er der 

tale om, og hvad er deres fundament? Hvis man, som Nagel, antager, at man kun har pligt til at gøre ting, 

som man forventer vil have gode konsekvenser, er resultatets godhed alene grund til handlingen. Agenten 

ønsker det gode, der er handlingens konsekvens, og motiveres derfor til handling. Spørgsmålet er altså 

ikke svært at besvare for utilitaristen. Nogle nonkonsekventialistiske filosoffer hævder, at den 

samvittighedsfulde agent har tilstrækkeligt gode grunde til at gøre den rigtige handling i det faktum, at 

handlingen er rigtig. John Rawls indvender, at denne teori er irrationel. Hvis det højeste motiv for at gøre 

det rigtige er, at det er rigtigt, og der ikke kan føjes noget til dette, mangler det rigtige grunde til, at det er 

det rigtige. Det ligner en præference for te frem for kaffe. Hvis vi skal kunne hævde, at pligten i sig selv 

udgør en grund til at gøre pligten, er vi, ifølge Adams, nødt til at finde en mindre abstrakt teori om 

pligtens natur, hvori vi kan finde noget, der kan motivere os. Hvad kan give os grunde til at gøre det 

rigtige? Et åbenlyst træk ved sociale krav er, at de ofte hænger sammen med sanktioner og straf. Dette 

giver os åbenlyst grunde til at adlyde gode (og knap så gode) krav. Adams er dog mere interesseret i en 
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anden type grunde, nemlig værdsættelse af en social relation. Det, at man adlyder kravet, er således udtryk 

for, at man respekterer og værdsætter ens relation til en person eller en gruppe af personer. Det er vigtigt 

at betone, at man handler fordi man er i relationen og ikke for at skabe eller opretholde relationen. Rela-

tionen er ikke mål for handlingen men årsag til handlingen (ibid., 241-242). 

Denne beskrivelse af pligt som sociale krav er præmoralsk i den forstand, at vi er nødt til at være i stand til 

at kunne foretage kritiske domme omkring kravs moralske gyldighed, inden vi kan tale om moralsk pligt 

(240). Ikke et hvilket som helst socialt krav, givet i en værdsat relation, udgør en moralsk gyldig pligt. Både 

den moralske og præmoralske pligt indeholder grunde til at gøre pligten. Forskellen er, at den moralske 

pligt giver bedre grunde til lydighed end den præmoralske. Det er således nødvendigt med en kritisk 

vurdering af grundene til lydighed mod pligten. Adams hævder, at der er tre aspekter af særlig betydning, 

når vi skal vurdere kvaliteten af vores grunde til at adlyde et socialt krav og, om kravet udgør en moralsk 

pligt. For det første opstår moralsk gode grunde ikke fra alle værdsatte sociale relationer men kun fra 

dem, som virkelig er gode. En moralsk pligt må derfor udgå fra en relation, der er god. Spørgsmålet om 

relationens godhed afhænger ikke kun af As forhold til B men også af Bs forhold til A. Hvis B ikke 

værdsætter relationen til A, vil A næppe motiveres til at adlyde Bs krav. For det andet kan vores grunde 

til at adlyde et krav påvirkes af vores syn på kræverens karakter. Vi har bedre grunde til at adlyde dem, vi 

mener, er kloge, vise og gode, end dem, vi har et lavere syn på. For det tredje afhænger kvaliteten af vores 

grunde af kravets godhed. Om et socialt krav udgør en moralsk pligt, afhænger således af, om kravet er 

godt, og om de sanktioner, som kravet indebærer, er gode. Et system af krav må respektere alle personers 

interesser på en måde der er god (ibid., 242-245). 

Man kan indvende mod Adams teori, at hvis man kan tale om pligtens, kravets og handlingens værdi, 

hvorfor har vi så brug for aktuelle sociale krav for at forklare moralske pligters natur? Adams svarer, at 

hvis vi tænker på pligtens natur og de grunde, vi har til at adlyde kravet, gør det en forskel, at der faktisk 

stilles et krav. Det er et spørgsmål om, hvilke gode krav der faktisk stilles til mig, ikke hvilke der hypotetisk 

kunne stilles til mig. Kravet behøver ikke at være et eksplicit bud men kan også blot være en uudtalt 

forventning. Ideel-observatør-teorien (ideal observer theory) hævder, at moralske grunde og pligter 

konstitueres af, hvilke domme et ideelt fællesskab eller en ideel autoritet, hypotetisk set, ville foretage, 

hvis den eller det havde eksisteret og skulle byde i en situation. Adams er skeptisk over for sådanne teorier 

af tre grunde. For det første kan sådanne kontrafaktiske krav næppe siges at være sande, fordi de er 

hypotetiske krav og ikke aktuelle krav. Kræveren eksisterer ikke i den aktuelle verden. For det andet synes 

kontrafaktiske krav ikke særligt motiverende. Faktiske krav, der udgår fra en aktuel værdsat god relation, 

er uden tvivl stærkt motiverende. For det tredje ændrer det faktiske krav ikke blot styrken men også 
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karakteren af motivet. Det faktiske krav hjælper os med at skelne mellem de ting, jeg har gode grunde til 

at gøre, og de ting, jeg føler, jeg bør gøre. Det faktiske krav i en relation hjælper os med at forstå, hvad 

det betyder, at jeg føler, at jeg bør gøre det påkrævede (ibid., 245-246). 

En vigtig egenskab ved den rolle, som moralske pligter spiller, er, at de forekommer os objektive. Intuitivt 

synes det moralsk rigtige og forkerte uafhængigt af, hvad vi mener er rigtigt og forkert. Det betyder, at 

man kan tage fejl omkring, hvad der er ens moralske pligt. Man kan formode, at noget er ens pligt, som 

faktisk ikke er ens pligt, og man kan omvendt formode, at noget ikke er ens pligt, som faktisk er ens pligt. 

Spørgsmålet i denne sammenhæng er, om Adams teori er for subjektivistisk til at forklare moralske plig-

ters objektivitet. Teorien indebærer, at pligten er objektiv i forhold til individet, hvilket betyder, at det 

ikke er der problemet ligger. Teorien fastholder også delvist den moralske pligts objektivitet i forhold til 

samfundet. Et samfund kan ikke gøre et krav godt blot ved at hævde eller formode, at det er det. Teoriens 

problem består i, at samfund kan fjerne pligter ved ikke at kræve dem opfyldt. Dette synes i konflikt med 

intuitionen om moralske pligters objektivitet. Historien viser, at samfund ofte har krævet mindre af sine 

individer, end vi i dag mener, at de burde have krævet. Et andet problem består i, at der kan være uenighed 

mellem to eller flere grupper i et samfund om, hvad der er det rigtige. To krav, der udelukker hinanden, 

kan begge være både gode og udgået fra en værdsat relation. Selv hvis det ene krav tydeligt er bedre end 

det andet, er det ikke nødvendigvis nok til at afgøre spørgsmålet om, hvad vores moralske pligt er. Af 

disse grunde hævder Adams, at aktuelle menneskelige sociale krav ikke er tilstrækkeligt til at udfylde rollen 

som den moralske pligts natur. En teistiske teori, hvor Guds bud konstituerer vores moralske pligt, har 

derimod intet problem med at forklare den moralske pligts objektivitet og generelt udfylde rollen som 

den moralske pligts natur (ibid., 247-248). 

Adams skitserer herefter en teistisk teori om den moralske pligts natur, der tager udgangspunkt i kristen 

teisme. Der synes dog ikke at være nogen hindring for, at andre monoteistiske religioner skulle kunne 

overtage og tilpasse hans teori. Adams skriver, at Guds bud giver os grunde og motiverer os til at gøre 

vores moralske pligt. De førnævnte grunde til at adlyde et socialt krav gør sig her gældende. Gud kan 

motivere mennesket til at gøre dets moralske pligt ved at straffe det forkerte og belønne det rigtige. Der 

synes dog, også her, at være bedre grunde til lydighed mod Guds bud. For det første er relationen med 

Gud et stort gode og bør derfor værdsættes højt. Gud har i sin pagt og sine frelsesgerninger givet 

mennesket grund til at værdsætte sin relation med ham. Mennesket har desuden grund til at være 

taknemmelig mod Gud, fordi han har skabt og givet det alt. Derfor har det grund til at tage særlig vare 

på de pligter, Gud pålægger det. For det andet er Guds karakter den bedst mulige. Gud er alvidende og 

retfærdig, og derfor har vi grund til at formode, at Guds bud er gode og tager hensyn til alles interesser 
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på en måde, der er god. For det tredje er det, at Guds bud er gode, en grund til at adlyde dem. Man kan 

her spørge, som før, om Guds aktuelle eksistens og buddenes aktualitet har nogen afgørende betydning. 

Det mener Adams, at de har. For det første kan man ikke tænke sig frem til en række kontrafaktiske krav, 

som Gud ville byde, hvis han eksisterede. Der er nogle ting, som en fuldkommen god Gud med nød-

vendighed ikke ville byde. Men der er mange krav, som Gud kunne stille men ikke nødvendigvis ville 

stille. Religiøse ritualer er oplagte eksempler på bud, der er kontingente. Andre eksempler kunne være 

eutanasi eller abort, hvor det ikke er selvindlysende, hvad der er det bedste. Det synes i sådanne situationer 

ikke klart, hvad Gud ville byde, medmindre han faktisk bød noget. For det andet synes hypotetiske krav 

ikke særlig motiverende. De har slet ikke samme motiverende kraft som den formodning, at noget faktisk 

kræves af mig af et højeste væsen, der har skabt og elsker mig (ibid., 252-256). 

3.6 VURDERING AF ADAMS ARGUMENT 

Adams hovedsigte i Finite and Infinit Goods er ikke at fremstille et moralsk gudsargument. Der ligger dog 

et argument implicit i hans teori, som jeg har forsøgt at fremhæve. Dette argument kan sammenfattes 

således:  

1. Teorien om moralsk pligt som guddommelige bud er den bedste analyse af den rolle for moralsk 

pligt, som vores sprog og praksis tegner.  

2. Der eksisterer objektive moralske pligter. 

K. Derfor øges sandsynligheden for Guds eksistens. 

Det er værd at bemærke, at selvom Adams fastholder, at en guddommelig-bud-metaetik er den bedste 

forklaring af pligtens natur, hævder han ikke, at det er den eneste mulige. Vores intuition om, at der findes 

noget objektivt moralsk rigtigt og forkert, er så stærk og overbevisende, at hvis der skulle komme et 

uigendriveligt bevis mod Guds eksistens fra anden side, burde det ikke indebære opgivelse af 

formodningen om eksistensen af objektive moralske pligter. Det burde i stedet få os til at antage en anden 

metateori omkring den moralske pligts natur. Hvis der ikke eksisterer en kærlig Gud i den aktuelle verden, 

har ingen handling den egenskab, som Adams teori identificerer med moralsk forkerthed. Det er dog 

tænkeligt, at en anden egenskab kan være en god nok kandidat til at udfylde rollen som moralsk 

forkerthed. Handlingen vil dog ikke være forkert i samme forstand som i Adams teori, fordi pligten har 

en anden natur i den alternative teori (Adams 2002, 281-282). På dette punkt adskiller Adams argument 

sig fra Craigs argument. Craigs påstod, at hvis Gud ikke eksisterer, kan ingen andre teorier begrunde 

eksistensen af objektive moralske pligter. Craig hævder dermed, at Gud er den eneste mulige forklaring, 

mens Adams hævder, at Gud er den bedste mulige forklaring. Det indebærer i Adams teori, at 

formodningen om eksistensen af objektive moralske pligter ikke nødvendigvis medfører formodningen om 
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Guds eksistens. Spørgsmålet om Guds eksistens må afgøres ud fra en række faktorer, der kan tælle øge 

eller sænke sandsynligheden for Guds eksistens. De forskelige argumenters styrke må således, principielt 

set, regnes sammen i et akkumuleret argument, der viser sandsynligheden for Guds eksistens.16 Adams 

argument er altså mindre ambitiøst end Craigs, og han hævder ikke, at kunne afvise alternative forklaring 

så kategorisk, som Craig gør.  

Betyder teorien som pligter som sociale krav for det deontologiske argument? Der er to spørgsmål, der 

må stilles. For det første: Er teorien om pligter som sociale krav sand? For det andet: Hvad betyder det 

for en nonteistisk etik, hvis teorien er sand? 

Det første spørgsmål er for omfattende at vurdere her. Der er fortalere på begge sider. G. E. M. 

Anscombe hævder i artiklen “Modern Moral Philosophy” (1958), at ideen om moralsk pligt ikke stammer 

fra den antikke græske tænkning men fra den jødisk-kristne tradition. Hendes påstand er, at konceptet 

ikke giver mening uden for en teistisk tankegang, da det forudsætter ideen om en Gud, der byder med 

autoritet (Anscombe 2005, 175-176). Hun anbefaler derfor, at man forkaster ideen om moralsk pligt i 

den moderne etik (ibid., 169). Nicholas Wolterstorff skiver derimod i Justice: Rights and Wrongs (2008) i en 

kommentar til Robert Adams teori: “My own pre-theoretical intuition is that someone’s requiring 

something of me is just a different phenomenon from its being obligatory for me to do it” (Wolterstorff 

2008, 374). Sociale krav spiller derfor, som vi senere skal se, ingen rolle i hans forklaringen af moralsk 

pligt. Accept af denne præmis er en forudsætning for argumentets holdbarhed. Hvis denne præmis ikke 

kan sandsynliggøres eller bevises, har argumentet kun styrke for den, der på forhånd accepterer 

præmissen. 

Det andet spørgsmål er ligeledes kontroversielt at besvare. Murphy hævder, at selv hvis nonteisten skulle 

acceptere, at pligt indeholder et irreducerbart socialt element, kan han blot vælge at droppe konceptet om 

moralsk pligt i sin etiske tænkning i stedet for at acceptere Guds eksistens. Han kan stadig tale om moralsk 

gode og dårlige sagforhold, om moralsk gode og dårlige personer og om det kloge og ukloge fra et 

moralsk synspunkt. Han kan også stadig tale om pligt i en menneskelig ikke-moralsk kontekst. Det er 

altså muligt for den nonteistiske etiker, at klare sig uden et koncept om objektive moralske pligter 

(Murphy 2009, 129). I bogen Good God: The Theistic Foundations of Morality (2011) indvender David Baggett 

og Jerry L. Walls mod Murphys påstand, at prisen ved at opgive ideen om moralske pligter er alt for høj 

for enhver, der tager moralitet seriøst. Hvis valget står mellem metafysisk naturalisme og moralske pligter, 

                                                      
16 Det kan eksempelvis gøres via bayes teorem, som Richard Swinburne gør det i The Existence of God. En evidentialistisk 
rationalitetsteori vil hævde, at sandsynligheden for en hypoteses sandhed i bayes teorem må være over 50%, hvis det skal 
være rationelt at formode den. 
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må den sidste vælges, fordi disse synes unægtelige (Baggett & Walls 2011, 121). Man kan dog sætte 

spørgsmålstegn ved, om præmis (2) er så unægtelig, som Baggett og Walls antyder. De udfolder eller 

begrunder ikke denne præmis i deres bog men tager blot udgangspunkt i den. Præmis (2) etableres 

primært af vores moralske intuitioner, som vi har set i Craigs argument. Spørgsmålet er, om de moralske 

intuitioner vi har nødvendigvis må fortolkes som (2), eller om de kan gives en anden fortolkning (2*). 

Hvis det er tilfælde, vil det måske kunne undergrave argumentet. Selvom nonteisten skulle acceptere 

præmis (1), ville han kunne afvise (2) til fordel for (2*), der er et lignende koncept, men som kan forklares 

af hans nonteistiske teori. Adams synes dog ikke selv at mene, at prisen er så høj, som Baggett og Walls 

hævder. Et individ kan jo pålægges pligter af andre individer og af samfundet. Disse krav er bedre, hvis 

de udgår fra en værdsat relation, og handlingen er god. En mulig (2*) kunne således være menneskelige 

individers og samfunds krav. Hvad ville mangle, hvis det var tilfældet? Adams har fremhævet, som vi har 

set, at samfund ikke altid har krævet så meget af individer, som vi synes, de burde. Det betyder, at hvis 

ingen, inklusiv jøderne selv, krævede af nazisterne, at de ikke måtte dræbe jøderne, ville man ikke kunne 

tale om, at det var forkert ifølge Murphys teori. (2*) synes altså ikke at kunne begrunde en kontrafaktiske 

intuition, der kan formuleres således: hvis ingen mente, at X var forkert, ville X stadig være forkert. Den 

kan dog godt begrunde en anden kontrafaktiske intuition, der kan formuleres: hvis ingen mente, at X var 

dårligt, ville X stadig være dårligt. Man kan overveje, om ikke den sidste formulering er den bedste 

fortolkning af vores moralske intuitioner. Den første formulering er måske en bedre fortolkning af vores 

moralske intuitioner, hvis den omskrives til: hvis ingen mente, at X var forkert, burde nogen have ment, 

at X var forkert. Dette “burde” kan begrundes i, at X, objektivt set, var dårlig. Hvis man argumenterer 

ad disse baner synes (2*) ikke nødvendigvis at være en dårligere fortolkning af vores moralske erfaringer 

end (2), og dermed mister argumentet sin kraft.  

Min vurdering er, at Craigs og Adams deontologiske argumenter er for usikre til at have nogen stor 

betydning for spørgsmålet om Guds eksistens. Begge argumenter bygger på en række kontroversielle og 

komplekse præmisser, der må begrundes eller antages, hvis argumenterne skal være holdbare. Det er på 

denne baggrund ikke muligt at konkludere, at nonteisten handler irrationelt, hvis han afviser én eller flere 

af disse præmisser. Argumenterne kan derfor ikke siges at være tvingende, for den som gerne vil undgå 

deres konklusion. Det synes dog ikke utænkeligt, at man kan fremstille et mere holdbart pragmatisk, 

deontologisk argument. Som Adams skriver: “[Hypothetical demands] do not have anything like the 

motivational or reason-generating power of the belief that something actually is demanded of me by an 

unsurpassably wonderful being who created me and loves me” (Adams 199, 256). Måske er ideen om 

moralske krav som Guds bud mere motiverende end andre teorier, og kan derfor bedre fastholde en 

ønskelig moralsk adfærd blandt mennesker. Hvis et sådant argument var holdbart, ville det muligvis have 
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betydning for spørgsmålet, om man bør formode Guds eksistens, selvom det ikke berører spørgsmålet 

om Guds eksistens. 

4 ANALYSE AF DET AXIO-ANTROPOLOGISKE ARGUMENT 

4.1 MARK LINVILLE: GUD SOM FORUDSÆTNING FOR MENNESKETS MORALSKE STA-

TUS 

Den amerikanske filosof Mark D. Linville har skrevet artiklen i The Blackwell Companion to Natural Theology 

(2012) om det moralske argument. I denne artikel fremstiller han to argumenter: et axio-antropologisk 

og et moral-epistemologisk. Jeg vil i dette afsnit fremstille og vurdere Linvilles axio-antropologiske 

argument.  

Udgangspunktet for Linvilles argument er påstanden om, at det er et krav til enhver etisk teori, at dens 

konsekvenser må være i overensstemmelse med vores dybeste moralske overbevisninger. Hvis en etisk 

teori har den konsekvens, at det ikke er forkert at torturere børn for sjov, er det bedre at fastholde denne 

grundlæggende intuition og afvise teorien, end at acceptere teorien og forsøge at undertrykke intuitionen. 

Én af disse basale moralske intuitioner er ideen om, at individer har moralsk status. At et subjekt S har 

moralsk status, betyder, at S er et passende objekt for direkte moralske pligter. Det indebærer, at hvis en 

person P overtræder sin moralske pligt mod S, krænkes S af P. Linville anvender følgende kriterium for 

moralsk status (ID):  

Enhver etisk teori, der indebærer, at det, at A skader B, udelukkende er forkert, fordi det, 

at A skader B, medfører, at C bliver påvirket, hvor C er en hvilken som helst anden person 

end A og B, er kontraintuitiv, fordi den ikke tilskriver B moralsk status (Linville 2012, 419-

420). 

Linvilles påstand er, at teisme er den bedste forklaring af menneskets moralske status. Denne påstand 

forudsætter, at hans teistiske forklaring er bedre end alternative nonteistiske forklaringer. Derfor 

undersøger han i det følgende, hvordan forskellige etiske teorier forsøger at begrunde mennesket 

moralske status. 

Etisk egoisme hævder, at agenter udelukkende har direkte pligter mod sig selv og indirekte pligter mod 

andre. Agenten har således kun pligt til at handle godt mod andre, når handlingen har gode konsekvenser 

for ham selv. Etisk egoisme er dog ikke nok til at begrunde individets moralske status. Etisk egoisme 

indebærer eksempelvis, at voldtægt er forkert, fordi det skader voldtægtsmanden, ikke fordi de skader 

offeret. Det er således ikke offerets moralske status, der giver voldtægtsmanden pligt til ikke at voldtage, 
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men hans pligt mod sig selv til altid at handle i egen interesse. Etisk egoisme kan derfor ikke begrunde 

andre individers moralske status uden at ophøre med at være egoistisk (ibid., 420-421). 

Kai Nielsen hævder, at en kantiansk etik, der siger, at man bør respektere personer, stort set kan udledes 

af egoisme. Nielsen tilføjer til det ovenfor diskuterede, at i situationer, hvor det ikke synes i individets 

interesse at respektere et andet individ, må agenten foretage et valg om, hvilken type person han vil være. 

Nielsen begrunder således dybest set moralen i menneskets valg. Linville mener, at dette er dybt proble-

matisk, da imperativet dermed ikke længere er kategorisk men betinget af menneskets valg. Nielsens 

relativistiske etik kan derfor ikke begrunde menneskets moralske status (ibid., 441).  

Den utilitaristiske etik hævder, at den rigtige handling er den, som har gode konsekvenser for fællesskabet. 

Dermed ser den utilitaristiske teori udover, hvad der er godt for den enkelte agent. Det moralske 

fællesskab kan afgrænses på forskellige måder. Traditionelt har utilitarister forstået det som bestående af 

alle mennesker, men nyere utilitarister som Peter Singer, inkluderer alle bevidst væsener i fællesskabet. 

Man kunne tænke, at spørgsmålet om omfanget af det moralske fællesskab er identisk med spørgsmålet 

om, hvem eller hvad der har moralsk status. Linville mener dog, det er en fejl. Det moralske fællesskab 

er ikke identisk med mængden af individer med moralsk status. Utilitarismen tilskriver ikke moralsk status 

til de individuelle medlemmer af det moralske fællesskab. Jeremy Bentham afviser enhver tale om 

individuelle rettigheder. Samfundet tildeler individet dets rettigheder på baggrund af, hvad der er nyttigt 

for fællesskabet. Individet ejer altså kun kontingente og ingen ukrænkelige rettigheder. Den engelske 

filosof John Stuart Mill følger stort set Bentham og fastholder, at den eneste basis for at tilskrive individet 

rettigheder er på baggrund af, hvad der er nyttigt for samfundet. Linville tager igen fat i voldtægt som 

eksempel. Voldtægt er ikke forkert, fordi det er en krænkelse af offeret, men fordi det har generelt 

skadelige konsekvenser for fællesskabet. Den utilitaristiske teori passer således ind i det tidligere 

definerede kriterium for kontraintuitive teorier (ID). Hvorfor er social nytte kriteriet for moralske 

handlinger? Er det af hensyn til noget udover fællesskabet, som eksempelvis de individer fællesskabet 

udgøres af? Hvis social nytte er mål i sig selv, synes det sandt, at den utilitaristiske teori ikke tilskriver 

individet moralsk status. Bernard Williams hævder, at konsekventialismen i sidste ende tilskriver 

sagforhold værdi. Disse sagforhold må søges som mål i sig selv og ikke af hensyn til de individer, der 

nyder dem. Mill mente, at disse sagforhold var nydelse, mens nyere utilitarister har hævdet, at det er 

tilfredsstillelse af individets interesser. Tom Regan har anklaget utilitarismen for, at den ikke værdsætter 

individer men blot deres mentale tilstande. Han hævder, at personer kun er vigtige i den utilitaristiske 

teori, fordi de indeholder noget af værdi. Han bruger billedet af en kop, der indeholder en væske, der kan 

have varierende grad af lækker- og ulækkerhed. Koppen er blot en beholder. Kun væsken har værdi. 
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Overført betyder det, at personen ingen værdi har i sig selv. Det er kun de mentale tilstande, der fore-

kommer i personen, der har værdi i sig selv. Der er altså ingen direkte hensyntagen til, at individet oplever 

positive eller negative bevidsthedstilstande – i al fald ikke for individets egen skyld. Enhver hensyntagen 

til individet er i sidste ende blot for at nyttemaksimere. Linville konkluderer derfor, at ingen versioner af 

utilitarisme formår at fastholde den almene moralske intuition, at individet har moralsk status (ibid., 421-

427).  

Dydsetikken fokuserer på agentens godhed. Robert N. Johnson hævder, at dydsetikken gør et 

personideal, og ikke pligt eller værdi, til etikkens fundament. Det, der gør, at en handling er en moralsk 

pligt eller, at noget har værdi, er dets relation til et personideal. Det rigtige er altså, hvad en god person 

ville gøre. Men hvad gør, at en person er god? Dette er et udfordrende spørgsmål for dydsetikken. Én 

mulighed er at forklare en person godhed ud fra, hvad der bidrager til eller udgør personens trivsel 

(flourishing). Johnson definerer dydsetikken ud fra trivsel på følgende måde: 

Det gælder for alle handlinger H og alle personer P, at det er rigtigt for P at H i situationen 

S ved tidspunktet T, hvis og kun hvis H i S ved T er eller vil være karakteristisk for et 

menneskeliv i trivsel. 

Linville tager endnu engang eksemplet med voldtægt frem. Er det korrekt, at voldtægt er forkert for en 

agent, udelukkende fordi det ikke er karakteristisk for et menneskeliv i trivsel? Dydsetikken hævder, at 

rigtigt og forkert udelukkende begrundes ud fra idealet om, hvordan agentens karakter bør være. Det 

synes dog at være et utilstrækkeligt moralsk fundament i eksemplet med voldtægt. Voldtægt synes ikke 

blot forkert, fordi gerningsmandens handling ikke stemmer overens med et abstrakt ideal for 

menneskelivet i trivsel, men fordi offeret har krav på ikke at blive voldtaget. Linville hævder, at en 

dydsetik, der er baseret på individets moralske status, kan være en plausibel og rig teori. Sådanne teorier 

kan findes hos Kant og Konfutse. Begge teorier besvarer spørgsmålet om, hvad der gør en person god, 

ved at henvise til respekt for mennesker. I dette adskiller de sig dog fra standard dydsetiske teorier, der 

stort set har undgået ethvert forsøg på at begrunde dydsetikken i et eksternt fundament. Linville 

konkluderer derfor, at standard dydsetiske teorier ikke kan begrunde individets moralske status (ibid., 

428-431). 

Kant skelner mellem to former for værdi: værdighed og pris. Hvis noget har en pris, er det fordi, der er 

nogen, der værdsætter det. Pris er således bevidsthedsafhængig. Værdighed er tingen iboende og afhænger 

derfor ikke af essentielle referencer til andre ting. Værdighed er således bevidsthedsuafhængig. Kant 

hævder, at alle mennesker har iboende værdighed, fordi de er personer. Det betyder, at personer bør 
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værdsættes for deres egen skyld. Værdighed konstituerer altså individets ubetingede værdi og kan aldrig 

reduceres til nogen form for instrumentel værdi. Personens ubetingede værdighed betyder, at det er rigtigt 

altid at handle således, at man respekterer, at den anden person har sine egne mål. Det er derimod essen-

sen af forkerte handlinger at behandle en anden person som en ting uden mål. Kants teori om respekt 

for personer tilskriver individet den moralsk status, som Linville søger begrundet. Linville konkluderer, 

at Kants ide om menneskets værdighed udfolder og forklarer intuitionen om menneskets moralske status 

(ibid., 431-432). 

Det er, ifølge Linville, ikke en selvfølge, at alle verdensbilleder kan begrunde ideen om personlig værdig-

hed. Et banalt eksempel er, at personlig værdighed forudsætter eksistensen af personer. Solipsisten, der 

benægter eksistensen af andre personer, har således ikke andre end sig selv at tilskrive denne værdighed. 

Et mere interessant spørgsmål er, om det naturalistiske verdensbillede kan forklare eksistensen af 

personer. Linville skelner mellem radikal og moderat naturalisme 17 . Daniel Dennett tages som 

repræsentant for radikal naturalisme. Denne position hævder, at naturen er alt, hvad der eksisterer, og at 

alt, hvad der afsløres af den ideelle naturvidenskab, er natur. Problemet med den radikale naturalismes 

forklaring af personer er, at personer har et førstepersonssynspunkt på verden, som synes at ligge uden 

for naturvidenskabens tredjepersonsforklaringer. Dennett hævder, at menneskets bevidsthed ikke er mere 

end dets fysiske hjerne. Den er et system i hjernen, der er udviklet som alt andet i kroppen. Han mener, 

at førstepersonsperspektivet må udelades i den endelige naturvidenskabelige teori om bevidstheden. 

Evolutionen har programmeret os til at antage en intentionel holdning, som gør, at vi har en tendens til 

at se andre ting i verden som intentionelle systemer, altså som agenter med formodninger og ønsker. Vi 

har derfor en tilbøjelighed til at tilskrive irreducerbare bevidste tilstande og teleologiske hensigter til 

intentionelle systemer. Denne tilbøjelighed er vildledende, for den medfører ikke, at mennesket faktisk 

er mere end intentionelle systemer. Da intentionelle systemer ikke har teleologiske hensigter (altså 

friheden til at sætte sine egne mål), har Dennetts teori den konsekvens, at mennesket ikke kan siges at 

være autonomt eller at have sine egne mål. Kants distinktion mellem ting, som er styret af lov, og ting, 

som handler i overensstemmelse med dets ide om en lov, kan derfor ikke opretholdes. Dennetts teori 

medfører, at der kun eksisterer ting, som er styret af lov. Den radikale naturalisme kan således ikke 

fastholde menneskets autonomi og handlekraft, som er en del af det kantianske fundament for 

menneskets værdighed. Moderat naturalisme vil gerne give plads til det irreducerbart mentale i en rent 

fysisk verden, altså en form for egenskabsdualisme. Det mentale siges at superveniere på det fysiske. 

Hjernen har både fysiske og mentale egenskaber, mens en sten kun har fysiske egenskaber. Jaegwon Kim 

                                                      
17 Linville bruger begreberne “strict” og “relaxed” til at skelne mellem de to former for naturalisme. Den sidste kaldes også 
bred naturalisme eller minimal fysikalisme.  
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har fremført et argument imod moderat naturalisme, som han kalder superveniens/eksklusions 

argumentet. Argumentet siger, at moderat naturalisme medfører, at det mentale mister sin kausale 

virkekraft, hvis det fastholdes som irreducerbart. Moderat naturalisme fastholder to kausalitetsprincipper. 

For det første, princippet om kausal lukning: Alle årsager har fysisk natur. For det andet, princippet om 

kausal eksklusion: Hvis en begivenhed A har en tilstrækkelig årsag i begivenhed B, kan ingen begivenhed 

C, der er distinkt fra B, være årsag til A (medmindre der er tale om kausal overdeterminering). 

Konsekvensen af disse to principper er, at ingen mental begivenhed kan være årsag til en fysisk 

begivenhed, for alle begivenheder har en tilstrækkelig naturlige årsag, og en begivenhed kan ikke have 

mere end én tilstrækkelig årsag (se bilag 4.1). Konsekvensen er, at moderat naturalisme indebærer 

epifænomenalisme (se bilag 4.2). Problemet er, at ideer om lov, pligt og respekt er irreducibelt mentale af 

natur, hvilket medfører, at ideen om lov, pligt og respekt ikke kan være årsag til moralsk adfærd (se bilag 

4.3). Den moderate naturalist vil højest kunne hævde, at ideen om lov, pligt eller respekt forekommer 

samtidig med den moralske adfærd, men ikke at den første har forårsaget den anden. Dermed ødelægges 

det kantianske fundament for og middel til at behandle personer som mål i sig selv. Midlet til at behandle 

personer som mål i sig selv er mental kausation. Fundamentet for at behandle personer som mål i sig selv 

er autonomi. Autonomi forudsætter, at personen har egne mål, hvilket igen forudsætter mental kausation 

(433-436). Af disse grunde mener Linville, at det naturalistiske verdensbillede har svært ved at begrunde 

den basale intuition om menneskets værdighed. 

Linville har diskuteret og afvist en række nonteistiske teorier. 18  Disse teorier står alle over for tre 

udfordringer: Hvordan udledes det personlige fra det upersonlige? Hvordan udledes det værdifulde fra 

det værdiløse? Hvordan forenes det personlige og det værdifulde i et sammenhængende og plausibelt 

begreb om personlig værdighed? Teisten kan, ifølge Linville, vende problemet på hovedet. Det basale i 

universet er ikke det upersonlige og værdiløse men det personlige og værdifulde. Det upersonlige kommer 

fra det personlige. Det værdiløse kommer fra det værdifulde. Personlighed kommer fra en evig person. 

Værdi kommer fra en evig værdi. Gud er personlig og kilden til al værdi. Det betyder at værdien ved 

personlighed skal findes i det faktum, at det metafysisk, axiologisk og eksplanatorisk ultimative væsen er 

en person. Linville skriver:  

“On a Judeo-Christian worldview, human personal dignity, though intrinsic, is derivative. 

The value of human persons is found in the fact that, as bearers of the imago dei, they bear 

a significant resemblance to God in their very personhood. God and human persons share 

                                                      
18 Jeg har udeladt Linvilles diskussion af Michael Martins forsøg på at begrunde individets værdighed i en ideel-observatør-
teori (se Linville 2012, 439-441).  
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an overlap of kind membership in personhood itself, and human dignity is found precisely 

in membership in that kind” (ibid., 445, original kursivering). 

Mennesket værdighed består altså i, at det er personligt. Personlighedens værdi består i, at Gud er en 

person. Menneskets værdighed består således dybest set i dets lighed med Gud. Hvordan løser Linvilles 

teistiske teori euthyfro-dilemmaet? Er personer værdifulde fordi Gud værdsætter dem, eller værdsætter 

Gud personer fordi de er værdifulde? Linvilles vælger den sidste løsning. Gud værdsætter personer, fordi 

de har iboende værdi. Denne værdi har de, fordi de er skabt i Guds billede som personer med en rationel 

og moralsk natur (ibid., 443-445).  

4.2 VURDERING AF LINVILLES ARGUMENT 

Linvilles argument kan opstilles således: 

1. En teistisk teori er den bedste forklaring menneskets iboende værdighed 

2. Mennesket har iboende værdighed. 

K. Derfor øges sandsynligheden for Guds eksistens.  

Formen af Linvilles argument er slutning til den bedste forklaring. Det er i dette tilfælde en krævende 

argumentform, da det kræver, at han viser, at den teistiske begrundelse af individets moralske status er 

bedre end alle alternative nonteistiske teorier. Han bruger derfor mange kræfter på at kritisere andre 

teorier og beskriver kun kort, hvordan hans egen teistiske teori løser problemet. Jeg vil fremhæve to 

kritikpunkter. 

For det første forekommer Linvilles afvisning af utilitarismen problematisk. Han hævder, at utilitarismen 

ikke kan begrunde individets moralske status, fordi den ser mentale tilstande som havde iboende værdi 

og ikke individet som havende iboende værdi. Regans analogi mellem en kop med væske og et individ 

med mentale erfaringer forekommer mig at indeholde en vigtig disanalogi. Mens koppen og væsken kan 

eksistere uafhængigt af hinanden, synes det ikke muligt at adskille person og mental erfaring. Hvis målet 

med nyttemaksimering er at maksimere mængden af positive mentale tilstand, synes det oplagt at spørge, 

hvorfor positive mentale tilstande er gode. Et oplagt svar på dette er, at de er gode, fordi de er gode for 

personen, som erfarer dem. Linville hævder, at utilitaristen søger positive mentale tilstande som mål i sig 

selv og ikke af hensyn til individet, der nyder dem. Men hvorfor skulle man søge positive mentale til-

stande, hvis ikke det er fordi, de er gode for personer? Tag Linvilles eksempel med voldtægt. Voldtægt er 

ifølge utilitaristen forkert, fordi det indebærer en negativ mental tilstand hos offeret. Det virker her kun-

stigt at skelne mellem negativ mental tilstand og individ. Det er netop negativt, fordi det er negativt for 

offeret. Teorien synes således ikke at være i konflikt med (ID). De negative mentale tilstande, som A 
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påfører B, synes ikke at falde under C, altså noget uden for B, da det synes svært at benægte, at Bs mentale 

tilstande og Bs personhed er identiske. Hvis min indvending er korrekt, medfører det dog ikke, at 

utilitarismen hermed har begrundet menneskets moralske status. Moralsk status medfører, ifølge Linville, 

at A har pligter mod B. Det er stadig uklart hvorfor forekomsten af positive og negative mentale tilstande 

påfører individet pligter og rettigheder over for andre individer.  

For det andet mener jeg, at Linvilles teistiske teori er utilstrækkeligt udfoldet og mangler at besvare nogle 

oplagte spørgsmål. Jeg fortolker Linvilles teori, der desværre kun beskrives kort, i følgende 

sammenfatning:  

1. Gud har iboende værdi. 

2. Gud er en person. 

3. Personhed har iboende værdi fordi Gud er en person. 

4. Mennesket er en person. 

K. Derfor har mennesket iboende værdi. 

Det er oplagt at stille et kontrafaktisk spørgsmål til denne teori: Har mennesket værdi, hvis Gud ikke 

eksisterer? Givet Linvilles svar på euthyfro-dilemmaet, kunne hans svar være, at hvis Gud ikke 

eksisterede, ville der ikke eksistere personer. Dette fører os dog i retningen af et kosmologisk argument 

frem for et moralsk argument. Vi kan derfor spørge: Hvis Gud ikke eksisterede, men der eksisterede 

personer, ville disse personer så have iboende værdi? Linvilles teori indebærer, at mennesket ikke ville 

have iboende værdi, hvis det var tilfældet. Men er det intuitivt? Hvorfor har personhed ikke værdi i sig 

selv? Hvad hjælper det at tilføje Gud til forklaringen? Hvorfor er Gud som udgangspunkt for værdi et 

mindre vilkårligt udgangspunkt end personhed? Disse oplagte spørgsmål besvarer Linville ikke. 

På baggrund af disse to kritikpunkter, vurderer jeg, at Linvilles argument er utilstrækkeligt begrundet og 

uholdbart i sin nuværende form. Der dog findes axio-antropologiske argumenter, der argumenterer ad 

andre baner end Linvilles argument. Et sådant argument vil jeg se på i næste afsnit. 

4.3 NICHOLAS WOLTERSTORFF: GUD SOM FORUDSÆTNING FOR NATURLIGE, 

IBOENDE MENNESKERETTIGHEDER 

Den amerikanske filosof Nicholas Wolterstorff fremstiller i Justice: rights and wrongs (2008) en teori om 

naturlige rettigheder, der begrunder menneskerettigheder i mennesket iboende værdi. Wolterstorffs 

hensigt er ikke, at fremstille et moralsk gudsargument, men han er klar over, at hans teori for nogen vil 

udgøre et sådant.  
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“[I]f one believes that there are natural inherent human rights, then the fact that the secu-

larist cannot account for those rights, whereas the theist who holds the convictions about 

God's love that I have delineated can do so, is an argument for theism […]” (Wolterstorff 

2008, 361). 

Wolterstorff afviser at ville eller kunne bevise Guds eksistens. Han hævder dog, at hans teori har visse 

fordele i forhold til sekulære teorier, og at naturlige, iboende menneskerettigheder, så vidt han ved, ikke 

kan begrundes af sekulære teorier, hvilket de kan af hans teistiske teori. Det betyder, at hvis man vil 

fastholde disse rettigheder, er der fordele ved at antage Guds eksistens.  

Wolterstorff definerer rettigheder som normative sociale relationer. En rettighed er altid en rettighed i 

forhold til nogen. Det er et normativt bånd mellem mig selv og en anden, der oftest eksisterer uafhængigt 

af min vilje. Jeg møder således den anden stående i denne normative relation (ibid., 4). Dette normative 

bånd har form af, at den anden har et legitimt krav på, hvordan jeg behandler hende. Dette krav er altid 

et krav om et gode i den andens liv. En ret er altid en ret til et gode. Men det er ikke alle goder, man har 

ret til. Kravet om at blive behandlet på en bestemt måde, udspringer af den andens værdi. Jeg bør altid 

behandle hende svarende til hendes værdi. Hvis jeg behandler hende, som havende mindre værdi end 

hun har, krænker jeg hende. Det medfører de to moralske tilstande, at hun bliver krænket, og jeg bliver 

skyldig. Rettigheder fungerer som grænse for menneskets stræben efter livsgoder. Jeg må aldrig fremme 

mit eller andres gode, hvis det krænker nogen. Rettigheder fungerer således som trumfer (ibid., 5).  

Der må skelnes mellem naturlige og tildelte rettigheder. Tildelte rettigheder er tildelt af individer eller 

fællesskaber. Naturlige rettigheder er ikke tildelt af mennesker, og er derfor iboende rettigheder. 

Menneskeer har disse naturlige iboende rettigheder på grund af deres værdi som væsener af deres art 

(ibid., 10-11).  

Wolterstorff formulerer et korrelationsprincippet, der siger, at hvis Y har ret til, at X gør A, har X pligt til 

at gøre A. Den omvendte slutning fra pligt til ret gør sig også gældende (ibid., 34). Pligtbegreber italesætter 

således agentdimensionen i den moralske orden, mens rettigheds-begreber italesætter 

patiensdimensionen (ibid., 382). 

Mennesket har iboende rettigheder, fordi det har værdi. Værdi supervenierer på væsener af bestemte 

typer. Wolterstorff nævner tre træk, der giver værdi. Mennesket kan have værdi fordi det ejer bestemte 

egenskaber, fordi det står i bestemte relationer, eller fordi det har udført eller udfører bestemte 

handlinger. Rettighederne er iboende i værdien. Men de egenskaber, som værdien supervenierer på, 

behøver ikke at være iboende eller essentielle hos mennesket (ibid., 36).  
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Rettigheder er trumfer. Det vil sige, at de trumfer afvejningen af livsgoder og livsonder ved enten at gøre 

A eller B. Hvis en person har ret til at man gør A, bør man gøre A uanset, om mængden af livsgoder 

synes større ved at gøre B. Rettigheder er derfor kategoriske. Men hvorfor har rettigheder denne trumf-

ende og kategoriske karakter (ibid., 291)? Krænkelsen af en person er nøglen til dette spørgsmål (ibid., 293). 

Man krænker kun en person, hvis man behandler hende på en måde, der er objektivt nedværdigende 

sammenlignet med hendes værdi. Denne påstand består af tre ideer. For det første, at mennesket har 

ikke-instrumentel værdi. For det andet, at menneskets handlinger har et respektniveau. Vi behandler 

nogen eller noget som havende en bestemt værdi. For det tredje, at handlingens respektniveau kan svare 

eller ikke svare til personens værdi (ibid., 296). Om en handling er en krænkelse bestemmes af patientens 

faktiske værdi og ikke af agentens eller patientens formodninger om patientens værdi. Det afgøres også 

af, om handlingens respektniveau faktisk svarer til patientens værdi og ikke af, om agenten eller patienten 

formoder eller føler, at det svarer dertil (ibid., 299). Om en handling mangler respekt kræver almindeligvis 

indsigt i en række faktorer. Mangel på respekt er altid i forhold til et bestemt værdifuldt aspekt hos 

patienten, som kræver respekt. Det er derfor et kontekstuelt spørgsmål, der ikke kan reduceres til et sæt 

regler eller generaliseringer (ibid., 300).    

Naturlige iboende menneskerettigheder er rettigheder, der er knyttet til det at være af arten homo sapiens 

(ibid., 311). Men hvad begrunder disse rettigheder? Hvis man vil fastholde naturlige, iboende 

menneskerettigheder, må man finde en egenskab, som ikke-instrumentel værdi supervenierer på, og som 

alle mennesker har til fælles. Det må være en egenskab, som ingen ikke-menneskelige dyr har, og som 

kan give mennesket en langt større ikke-instrumentel værdi end dyr. Hvis egenskaben ikke kan gradbøjes, 

vil mennesker have samme værdi og rettigheder. Hvis egenskaben kan gradbøjes, bliver spørgsmålet om 

samme værdi og rettigheder mere komplekst (ibid., 321). 

Wolterstorffs påstår, at det er umuligt give en sekulær forklaring af naturlige iboende 

menneskerettigheder. Han begrunder påstanden med, at mange har forsøgt at give en sådan forklaring, 

men ingen endnu har formået det. Derfor synes det tvivlsomt, om det kan lade sig gøre. Han indrømmer 

dog, at han selvfølgelig ikke kan udelukke, at det kan ske en dag. Påstanden udfoldes ved at undersøge 

en række sekulære teorier, hvoraf Kants teori synes den mest lovende. Kant mener, ifølge Wolterstorff, 

at menneskets værdighed supervenierer på en fundamental menneskelig egenskab (ibid., 325). Denne 

egenskab er evnen til rationel handling. Mennesket har evnen til gennem fornuften at sætte mål. Denne 

evne har to sider. Den tekniske side er evnen til at manipulere ting som middel til at opnå vores mål. Den 

pragmatiske side er evnen til at sammenligne mål og organisere dem i et system (ibid., 326-327). Det 

grundlæggende problem ved Kants teori er, at ikke alle mennesker synes at eje denne kapacitet. 
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Mennesker der sover, har evnen men udøver den ikke. Spædbørn har endnu ikke evnen. Demente har 

ikke længere evnen. Kant kan derfor ikke hævde, hvis han vil inkludere alle mennesker, at menneskets 

værdighed supervenierer på den aktuelle evne til rationel handling, som et konkret menneske ejer. Han 

må i stedet formulere en vagere relation mellem mennesket og kapaciteten, hvis alle mennesker skal in-

kluderes (ibid., 329-330). Wolterstorff foreslår følgende definition:  

“[…] dignity that grounds human rights supervenes on […] being a being such that, if it 

matures, its maturation includes possessing the capacity for rational agency” (ibid., 330). 

Wolterstorff nævner tre problemer ved denne teori. For det første findes der stadig mennesker, der falder 

uden for definitionen. Nogle mennesker fødes med så alvorlige mentale skader, at de selv i deres modne 

form aldrig vil opnå evnen til rationel handling. For det andet synes denne definition ikke særlig 

imponerende. Kant ønskede at begrunde menneskets værdighed i det, at et menneske aktuelt ejer evnen 

til rationel handling. Hvor meget værdighed kan denne abstrakte egenskab give mennesket? Denne 

egenskab er tydeligvis langt mindre imponerende, end hvis et menneske faktisk ejede denne egenskab. 

Sidst synes nogle menneskelignende dyr at eje evnen til rationel handling. Denne aktuelle evne hos disse 

dyr synes at være en mere imponerende egenskab end den udtyndede definition, der skal begrunde 

menneskets værdighed. Det betyder, at nogle dyr har større værdighed end den naturlige iboende 

værdighed, som ethvert menneske ejer (ibid., 331).   

Wolterstorffs ide er at begrunde menneskets værdi i en relation mellem Gud og mennesket, der giver 

mennesket stor værdi men ikke afhænger af nogen kapacitet hos mennesket. Hvis Gud elsker alle 

skabninger, der bærer Imago Dei, med den samme permanente kærlighed, passer den relationelle egenskab 

“elsket af Gud” med den menneskerettighedsgivende egenskab, vi har søgt efter. Menneskerettigheder 

er iboende den værdi, som Guds kærlighed skænker mennesket. Guds kærlighed er af typen skænket 

værdi (ibid., 352-353). Men hvad er skænket værdi? Fra hverdagen kender vi en lang række situationer, 

hvor vi skænker objekter værdi. Når vi skal forklare, hvorfor vi skænker disse objekter værdi, peger vi 

ikke på værdifulde egenskaber ved objektet selv men på de relationelle aspekter ved objektet. Gravsteder 

har ofte stor værdi for mennesker. Denne værdi kommer ikke primært af gravstedets æstetiske værdi men 

af vores værdsættelse af den person, som gravstedet er relateret til. Et andet eksempel på skænket værdi 

er den værdi, som en person opnår, hvis hun udnævnes til en værdig position af dronningen. I det første 

eksempel er objektets værdi rent instrumentel. I det sidste eksempel er den værdi, som en person skænkes, 

en værdi, der ikke blot er instrumentel. Kærlighed som tilknytning er en relation til en person, der skænker 

personen værdi uafhængigt af, om det ejer værdifulde kapaciteter. Wolterstorff ser det sidste som en 

analogi til, hvordan relationen til Gud skænker mennesket værdi. Hvis Gud skænker mennesket værdi 
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ved at være tilknyttet mennesket i kærlighed, kræver respekt for værdi, at alle mennesker har visse 

naturlige iboende rettigheder (ibid., 357-360). 

Wolterstorffs teori bygger på et fundamentalt handlingsprincip, han kalder urprincippet: 

“[O]ne should never treat persons or human beings as if they had less worth than they do 

have; one should never treat them with underrespect, never demean them” (ibid., 370). 

Dette princip er en del af et generelt princip, der siger, at man aldrig bør behandle noget, som havende 

mindre værdi end det faktisk har. Det rejser spørgsmålet om, hvad ordet “bør” betyder i denne kontekst. 

Kraften bag dette “bør” er den samme, som ligger i pligten. Hvis jeg behandler en person, som havende 

mindre værdi end hun faktisk har, har jeg ikke opfyldt min pligt mod hende, og dermed har jeg krænket 

hende. I konceptet pligt ligger ideen om, at noget er krævet. Hvis jeg har pligt til noget, kræves det af mig. 

Enhver teori omkring pligt må forklare, hvad det betyder, at noget kræves. Wolterstorff påstand er, at 

respekt for værdi konstituerer kravet i pligten. Urprincippet må således forstås som en universel 

generalisering af specifikke pligter. Specifikke pligter er således funderet i, hvad passende respekt for 

værdi kræver i en given situation (ibid., 370-372). Wolterstorff afviser dermed generelt teorien om pligter 

som sociale krav og specifikt Robert Adams teori om moralske pligter som guddommelige bud. 

Wolterstorff mener, som vi har set, at kravet i pligten er noget fundamentalt anderledes end det, at nogen 

kræver noget af nogen (ibid., 373-375).  

4.4 VURDERING AF WOLTERSTORFFS ARGUMENT 

Wolterstorffs argument kan sammenfattes således:  

1. Hvis Gud ikke eksisterer og derfor ikke elsker alle mennesker med den samme permanente 

kærlighed, eksisterer der ingen naturlige, iboende menneskerettigheder. 

2. Der eksisterer naturlige, iboende menneskerettigheder. 

K. Derfor eksisterer Gud. 

At opstille argumentet så skarpt synes imod ånden i Wolterstorffs fremstillingen. Han argumenterer intet 

sted for, at præmis (2) er sand, men anerkender blot, at mange mennesker formoder dens sandhed eller 

ønsker at fastholde den. Han medgiver også, at det er muligt, men usandsynligt, at der skulle komme en 

sekulær teori, der kan gøre præmis (1) falsk. Det første medfører, at argumentet kun gælder dem, der på 

forhånd accepterer (2). Det sidste bevirker, at selv dem, der accepterer både (2) og Wolterstorffs etiske 

teori, ikke er tvunget til at acceptere (3). Præmis (1) forudsætter desuden, at hovedtrækkene i Wolterstorffs 

etiske teori er sande. Teorien har to afgørende underpræmisser. For det første, at værdi supervenierer på 

visse evner, relationer og handlinger. For det andet, at pligter og rettigheder konstitueres af respekt for 
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værdi. En person, der gerne vil fastholde (2) og undgå (3), kan derfor afvise (1) ved at afvise under-

præmisserne og forsøge at opbygge en alternativ etiske teori til begrundelse af (2). Wolterstorff fremstiller 

således ikke noget tvingende argument for Guds eksistens. Hans generelle teori og (1) er dog 

velbegrundede, hvilket styrker argumentet, selvom de ikke er ubetvivlelige. Den største mangel ved 

argumentet er, at han ikke begrunder (2). Wolterstorffs tanke er sikkert, at mange mennesker i vesten 

gerne vil fastholde (2), og at argumentet derfor kan påvirke disse. En fare ved (2) er dog at forveksle 

ønsket om dens sandhed med dens sandhed. At mange mennesker ønsker, at (2) er sand, er ikke det samme 

som, at (2) faktisk er sand. Argumentet er således i fare for at blive reduceret til et pragmatisk argument, 

der ikke siger noget om Guds eksistens. 

Et ubesvaret spørgsmål i Wolterstorffs teori er, hvad der begrunder urprincippet. Princippet spiller en 

afgørende rolle i hans teori, da han bruger det til at bygge bro over kløften mellem “er” og “bør”, mellem 

det deskriptive og det præskriptive. Men hvorfor kræver værdi respekt? Hvordan kan en upersonlig ting 

eller egenskab kræve noget? Teorien om pligter som sociale krav har den fordel, at krav synes at høre 

bedre hjemme i en personlig end i en upersonlig kontekst. Det er mere forståeligt, at en person kræver 

noget, end at en upersonlig ting eller egenskab kræver noget af mig. 

Det er interessant at bemærke, at Wolterstorff i modsætning til Craig og Linville ikke tilskriver Gud en 

essentiel rolle i etikken. Det betyder, at der stadig vil kunne eksistere rettigheder og pligter i en verden, 

hvor Gud ikke eksisterer. Der vil ikke eksistere naturlige, iboende menneskerettigheder, men mennesker 

vil stadig kunne have naturlige, iboende rettigheder på baggrund af den værdi, der supervenierer på deres 

evner, bedrifter og relationer. Gud er ikke en forudsætning for det krav om passende respekt, der ligger 

indbygget i konceptet værdi. Gud spiller dog stadig en vigtig rolle i etikken. Guds kærlighed gør 

mennesket mere værdifuldt, end det ville være i en verden uden Gud. Det betyder, at et menneske har 

krav på mere respekt i en verden med Gud end i en verden uden. Guds eksistens indebærer desuden, at 

Gud altid er en aktuel tredjepart, som vi risikerer at krænke i vores omgang med mennesker, fordi han 

elsker dem.  

Et andet interessant aspekt ved Wolterstorffs teori er, at korrelationsprincippet viser, at det deontologiske 

og det axio-antropologiske argument ikke nødvendigvis er adskilte argumenter. Begge argumenter kan 

tage udgangspunkt i det, at mennesket har moralske pligter. Forskellen består i, hvordan de begrunder 

menneskets pligter. Det deontologiske argument hævder, som vi har set, at Guds bud konstituerer 

menneskets pligter. Det axio-antropologiske argument hævder derimod, at menneskets iboende værdi 

eller værdighed begrunder dets pligter. Denne iboende værdi afhænger af Guds eksistens. 
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5 ANALYSE AF DET SYSTEMOLOGISKE ARGUMENT 

5.1 C. STEPHEN LAYMAN: GUD SOM FORUDSÆTNING FOR MORALENS RATIONELLE 

AUTORITET 

Den amerikanske filosof C. Stephen Layman fremstiller et moralske argument i artiklen: “A Moral Argu-

ment for the Existence of God” (2009). Argumentet ligner de argumenter vi mødte hos Kant, Sidgwick 

og Hick i den historiske del. 

Layman begynder med at definere følgende tese: 

“The Overriding Reasons Thesis (ORT): The overriding (or strongest) reasons always favor doing 

what is morally required” (Layman 2009, 52).  

Tesen siger, at man altid har trumfende eller de tungeste grunde til at gøre, hvad moralen kræver. Det 

betyder, at moralske grunde altid vejer tungere end selvinteressegrunde. Hvis man gør sin moralske pligt, 

har man således altid de tungeste grunde på sin side. Det er ikke et subjektivt spørgsmål, om en grund til 

en handling er trumfende. De fleste mener, det er muligt at tage fejl, når man vejer grunde mod hinanden, 

og dømmer om én grund er tungere end en anden. Det er kun muligt at tage fejl, hvis der er en objektiv 

standard eller objektive regler for grunde, som ens dom kan fejle i at være i overensstemmelse med (ibid., 

52-53). 

Layman skriver, at han ikke kender nogen måde at bevise sandheden af ORT på. Det er muligt at forestille 

sig en verden, hvor en dæmon straffer moralske handlinger med evig pine. ORT synes ikke at holde i en 

sådan verden, for dér ville klogskab give tungere grunde end moral, og derfor ville det være rationelt at 

handle amoralsk. ORT synes derfor ikke at være en nødvendig sandhed. De fleste, der tager moralitet 

alvorligt, synes dog at forudsætte tesen. Problemet er, at hvis tesen er falsk, undergraves moralens 

rationelle autoritet. Det har den intuitivt uacceptable konsekvens, at det nogle gange er irrationelt at 

handle moralsk (ibid., 54). Layman hævder, at ORT erkendes på samme måde som andre fundamentale 

principper for tænkning, der befinder sig centralt i vores kognitive netværk af formodninger. Et eksempel 

er induktionsprincipper, der siger, at fremtiden vil ligne fortiden. Et andet eksempel er 

godtroenhedsprincipper, der siger, at det er rationelt at acceptere, hvad ens sanser indikerer, medmindre 

der er særlige grunde til at betvivle dem. Ingen af disse principper synes at kunne bevises a priori eller a 

posteriori. Alligevel fastholder de fleste mennesker disse principper, fordi de synes korrekte, og fordi det 

ville være en intellektuel katastrofe at benægte dem. ORT er ligeledes højst intuitiv og spiller en 

fundamental rolle i den praktiske fornuft. Derfor bør man foretrække etiske teorier, der kan fastholde 

ORT (ibid., 56-57). 
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Layman definerer følgende tese, der er en forudsætning for ORT: 

“The Conditional Thesis (CT): If there is no God and no life after death, then the Overriding 

Reasons Thesis is not true” (ibid., 54).  

Layman bruger et eksempel med en fattig kvinde til at vise sandheden af (CT). En kvinde lever i dyb 

fattigdom men uden at sulte. Hendes fattigdom afholder hende dog fra at nyde mange goder i livet. På 

et tidspunkt får hun muligheden for at stjæle en stor sum penge fra en meget rig person og med lille 

sandsynlighed for at blive fanget. Hvad er rationelt for hende at gøre? Layman afviser moralsk rigorisme, 

der siger, at det altid er forkert at stjæle. Han hævder, at man kan have moralske grunde til at stjæle. 

Kvinden i eksemplet har tunge grunde til at stjæle men ikke moralske grunde. Hvis hun sultede, ville hun, 

ifølge Layman, have haft tilstrækkeligt moralske grunde til at stjæle. I eksemplet vil det være klogt af 

hende at stjæle, men hun har ikke moralske grunde til det. Layman hævder, at hvis Gud ikke eksisterer, 

og der ikke er et liv efter døden, har kvinden i eksemplet de tungeste grunde til at stjæle i denne situation, 

fordi hun står til at vinde meget og kun miste lidt. Laymans pointe er, at hvis der ikke er nogen Gud og 

et liv efter døden, er dennesidige klogskabsgrunde generelt tungere, end de ellers ville have været. 

Følgende generelle princip synes således sandsynligt:  

“If considerations of prudence and morality conflict, and if the prudential considerations are 

momentous while the results of behaving immorally are relatively minor, then prudence overrides 

morality” (Layman 2009, 55). 

Det betyder, at ORT er falsk, fordi tesen siger, at vi altid har de tungeste grunde til at gøre det moralske. 

Derfor forudsætter ORT Guds eksistens og menneskets udødelighed. Mod dette kan man indvende, at 

Gud ikke gør moralske grunde trumfende men blot gør det klogt at gøre det, som moralen kræver. Layman 

accepterer delvist denne indvending. Hans argument er ikke, at moralske grunde har deres trumfende 

karakter fra Guds bud eller vilje (som et deontologisk argument ville hævde). Argumentet er fuldt ud 

foreneligt med, at moralske grunde har deres tyngde uafhængigt af Gud. Argumentet er, at en god Gud 

og udødelighed kan garantere at moralske grunde aldrig trumfes af andre typer grunde. Gud og udøde-

lighed kan garantere dette ved enten at tilføje en række klogskabsgrunde til at gøre det moralske eller 

fjerne en række klogskabsgrunde til at gøre det amoralske. Layman uddyber ikke, hvad sådanne 

klogskabsgrunde kunne være. Den mest oplagte mulighed er ideen om, at Gud straffer amoralske 

handlinger og belønner moralske handlinger i livet efter døden. Hvis metafysisk naturalisme er sand, 

synes moralske grunde i visse situationer at kunne trumfes af klogskabsgrunde. Teisme lader os altså 

fastholde ORT, hvilket naturalisme ikke gør (ibid., 62). 
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Layman medgiver som Hick, at dette primært er et argument mod metafysisk naturalisme og ikke et 

argument for Guds eksistens. Det er ikke utænkeligt, at andre religiøse teorier kan fastholde ORT. 

Karmaloven er et eksempel på en religiøs teori, der kan sikre, at moralske grunde aldrig trumfes af 

klogskabsgrunde. Han indvender dog, at en kompleks struktur som karmaloven kræver en forklaring og 

Gud synes her en god mulighed (ibid. 58-59).  

5.2 VURDERING AF LAYMANS ARGUMENT 

Laymans argument kan opstilles som et argument for Guds eksistens:  

1. Hvis Gud ikke eksisterer og der ikke er et liv efter døden, er ORT falsk. 

2. ORT er sand. 

K. Derfor eksisterer Gud og der er et liv efter døden. 

En svaghed ved fremstillingen er, at Layman ikke uddyber, hvad moralske grunde består i. Der er, som 

vi har set, mange forskellige måder, at fortolke det moralske på. En dybdegående vurdering af (CT) 

forudsætter en teori om, hvad de to typer grunde består i og hvordan de er relateret til hinanden. Dette 

er en uklarhed ved (1) og, der svækker argumentets styrke. 

Argumentet kan også opstilles som et pragmatisk argument: 

1*. Hvis Gud ikke eksisterer, og der ikke er et liv efter døden, er ORT falsk. 

2*. Det er ønskeligt, at mennesker formoder sandheden af ORT.  

K*. Derfor er det ønskeligt, at mennesker formoder Guds eksistens, og at der er et liv efter døden. 

Det er her en af argumentets svagheder ligger. Hvis argumentet skal øge sandsynligheden for Guds 

eksistens, må Layman vise, at det er mere end et pragmatisk argument. Kritikeren kan hævde, at ORT er 

ønskelig men falsk. Spørgsmålet er, hvad vores intuitioner om tesen og tesens lighed med fundamentale 

principper for tænkning berettiger os til at mene om den. Er tesen sand eller blot ønskelig? Evans påpeger, 

at kritikeren blot kan hævde, at spændingen mellem moralitet og selvinteresse er en tragisk og absurd 

betingelse for den menneskelige eksistens. Dette giver os dog ikke grunde til at formode, at verden er 

anderledes end den er (Evans 2014). Der synes altså ikke at være tvingende grunde til at acceptere (2). 

Om præmis (2*) er sand afhænger af synsvinklen. Fra kollektivets synsvinkel synes det altid ønskeligt, at 

individet handler moralsk. Fra individets synspunkt synes det ligeledes ønskeligt, at de andre individer altid 

handler moralsk. Det synes dog ikke ønskeligt, at det altid selv handler moralsk, da det nogle gange er 

klogere for det at handle amoralsk. Det pragmatiske argument synes altså også problematisk. 
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5.3 LINDA ZAGZEBSKI: GUD SOM FORUDSÆTNING FOR MORALSK PRAKSIS’ RATIO-

NALITET  

Den amerikanske filosof Linda Zagzebski har i artikel “Does Ethics Need God?” (1987) forsøgt at vise, 

at den kristne Guds eksistens er en forudsætning for, at det er rationelt at forsøge at leve det moralske 

liv.  

Hun tager udgangspunkt i spørgsmålet, om man bør forsøge at leve moralsk. Spørgsmålet er vigtigt, fordi 

der ikke er nogen grund til at forsøge at leve det moralske liv, hvis det ikke er muligt at leve det. Det er 

altså en rationel forudsætning for det moralske liv, at jeg har grunde til at formode, at jeg faktisk kan leve 

det. Det er irrationelt at forsøge at være moralsk, medmindre det er rationelt at formode, at der er en 

rimelig sandsynlighed for, at det kan lykkes. Vi har således brug for nogle grunde, der kan give os vished 

om, at det er muligt at leve det moralske liv. Problematikken intensiveres, når vi tænker på, at det moralske 

liv ikke blot kræver tid og arbejde, men også nogle gange indebærer, at jeg ofrer nogle af mine egne 

interesser. Dette er irrationelt medmindre, jeg har grund til at formode, at offeret skaber et større samlet 

gode. Den moralske praksis’ rationalitet forudsætter tillid til tre ting. For det første, at jeg kan have 

moralsk viden. For det andet, at jeg har moralsk virkekraft (efficacy). Det indebærer på den ene side, at 

jeg kan overvinde min moralske svaghed, og på den anden side, at jeg har kausal kraft til at fremme det 

gode i verden. For det tredje, at andre mennesker også har moralsk viden og virkekraft, da mange 

moralske mål kan ikke opnås uden samarbejde mellem mennesker. Zagzebskis påstand er, at hvis jeg kun 

har mine og andres moralske intuitioner og fornuft, føres jeg, rationelt set, til alvorlig skepticisme omkring 

min og andres mulighed for moralsk viden og virkekraft (Zagzebski 2008, 109-110). 

Hvorfor føres vi til skepticisme omkring moralsk viden? Zagzebski hævder, at det er den rationelle 

respons på moralsk pluralisme. Der er stor uenighed omkring mange moralske spørgsmål. Mennesker 

kommer frem til meget forskellige domme omkring den moralske status af partikulære handlinger, 

generelle moralske principper, basale moralske værdier og metaetik. Nogle af disse uenigheder kan løses, 

fordi de baserer sig på forskellige formodninger omkring moralsk neutrale omstændigheder eller kausale 

forhold. Andre opstår på grund af fejlagtige moralske slutninger eller manglende moralsk sensitivitet i 

forhold til en basal moralsk værdi. Den afgørende pointe er, at nogle sager ikke kan afgøres rationelt. I 

sådanne situationer kan jeg ikke støtte mig til, hvad der umiddelbart forekommer mig rationelt og intuitivt 

korrekt, da situationen sætter spørgsmålstegn ved min egen troværdighed. Når jeg ikke kan stole på de 

andres intuition og fornuft, hvorfor skulle jeg så kunne stole på min egen? Det betyder, at vi i etiske 

spørgsmål, hvor der er stor uenighed på begge sider, ikke kan have tillid til nogen af parternes domme. 

Vi føres derfor til skepticisme (ibid., 110-112). Hvor alvorligt er denne skepticisme? Det afhænger af, 
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hvor udbredt de sager, der ikke kan afgøres, er, og hvor stærk tvivl en rationel person bør antage som 

konsekvens. Til det første hævder Zagzebski, at der åbenlyst er tale om mange sager. Hun medgiver dog, 

at det, at de endnu ikke er løst, ikke indebærer, at de ikke kan løses. Man kan indvende, at i situationer, 

som ikke kan afgøres rationelt, er begge løsninger rationelt retfærdiggjorte. Zagzebski afviser denne 

mulighed, fordi der er for meget på spil. Det hjælper eller motiverer ikke en kvinde, der overvejer abort, 

at sige, at begge muligheder er rationelt retfærdiggjort. Det kan også indvendes, at skepticismen er 

godartet ligesom Humes skepticisme. Hume mente, at en lang række grundlæggende 

hverdagsformodninger ikke er rationelt retfærdiggjorte. Det indebar dog ikke, at man ikke måtte formode 

dem. Man har kun pligt til at gøre noget, som man kan gøre. Da man ikke kan lade være med at formode 

disse ting, har man ikke pligt til at lade være. Zagzebski indvender, at moralske sager er anderledes. I disse 

sager har vi en naturlig motivation til at handle moralsk, men vi er alligevel sårbare over for moralsk tvivl, 

fordi moralitet hænger intimt sammen med følelser, ofre, forventninger og håb (ibid., 112-113). 

Hvorfor føres vi til skepticisme omkring moralsk virkekraft? Zagzebski fremhæver tre grunde til at tvivle 

på vores moralske virkekraft. For det første bør vores moralske svaghed få os til at betvivle vores og 

andres moralske virkekraft. For det andet er der grund til at betvivle vores kausale evne til at frembringe 

godt og hindre ondt. Mennesket har længe søgt at fremme godt og hindre ondt. Er der nogen evidens 

for, at det gode øges samtidig med, at det onde mindskes? For det tredje har vi der, hvor godt fremmes 

og ondt hindres, grund til at formode, at det almindeligvis er resultatet af et bevidst valg motiveret af 

moral? Nogle gange har vi det selvfølgelig, men det er langt fra altid tilfældet (ibid., 114). 

Når tvivlen omkring moralsk viden lægges sammen med tvivlen omkring moralsk virkekraft fører det til 

alvorlig skepticisme, der gør det irrationelt i mange tilfælde at ofre sin egen interesse i forsøget på at være 

moralsk. Hvis ens handlinger skal være konsistente med ens formodninger, vil en sådan grad af 

skepticisme have ødelæggende effekt på ens forsøg på at leve det moralske liv. Denne skepticisme fører 

til moralsk fortvivlelse. Men da vi intuitivt ved, at det er rationelt at leve det moralske liv, må det skeptiske 

argumentet have en falsk præmis. Denne falske præmis er antagelsen om, at menneskets egenskaber alene 

kan gøre det moralske liv rationelt. Zagzebski forsøger ikke at begrunde påstanden om, at det moralske 

liv må være rationelt. Hun antager det blot som en præmis (ibid., 114-115). 

Hvis det moralske liv skal være rationelt, har vi brug for tre former for tillid. For det første har vi brug 

for tillid til, at vores menneskelige kognitive og moralske evner kan give os sand moralsk viden. Ideen 

om den kristne Gud kan begrunde sådan en tillid. Teisten har andre kilder til moralsk viden i 

guddommelig åbenbaring og kirkens lære. Teistens tillid til Guds forsyn giver hende desuden grunde til 

at formode fremskridt i moralsk viden og virkekraft. For det andet har vi brug for tillid til, at noget kan 
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hjælpe os med at overvinde vores moralske svaghed. Den kristne ide om Guds nåde kan begrunde denne 

tillid. For det tredje har vi brug for tillid til, at moralitetens ultimative mål kan opfyldes, at det gode kan 

skabes og fastholdes, og at det onde kan forhindres eller udryddes. Den kristne ide om Guds forsyn kan 

begrunde en sådan tillid (ibid., 115-116). 

Zagzebski konkluderer derfor, at det kun er rationelt at forsøge at leve det moralske liv, hvis der er noget, 

som kan begrunde en tillid, der kan redde os fra disse tre former for skepticisme. Det er derfor mere 

rationelt for en person, der formoder, at forsøget på at leve det moralske liv er rationelt, at formode en 

sådan Gud end ikke at formode noget, som hun kan have tillid til. Zagzebski ser sit argument i den 

kantianske tradition, da den moralske virksomhed forudsætter eksistensen af noget, der ligner Gud. Den 

praktiske fornuft retfærdiggør derfor teisme. Zagzebski indrømmer, at det er muligt, at andre teorier end 

kristen teisme kan redde fra de tre former for moralsk skepticisme, men hun kender ikke selv til nogen 

(116-117).   

5.4 VURDERING AF ZAGZEBSKIS ARGUMENT 

Zagzebskis argument kan sammenfattes således:  

1. Hvis den kristne Gud ikke eksisterer, er det irrationelt at forsøge at leve det moralsk liv. 

2. Det er rationelt at forsøge at leve det moralsk liv. 

K. Derfor eksisterer den kristne Gud. 

Zagzebskis argument ligner på mange måder Laymans men har nogle andre aspekter med. Hvor Layman 

mener, at moralens rationelle autoritet er truet, mener Zagzebski, at det er den moralske praksis’ ratio-

nalitet, der er i fare. Rationalitet spiller således den centrale rolle i begge argumenter.  

Zagzebskis argument er åbent for den samme grundlæggende indvending mod (2) som Laymans 

argument. Zagzebski antager uden argumentation, at det er rationelt at leve det moralske liv. En person 

der afviser (2) kan dog stadig fastholde, at det er ønskeligt at mennesker formoder (2). Således kan 

Zagzebskis argument også omdannes til et pragmatisk argument, der intet siger om Guds faktiske 

eksistens.  

Man kan også fremhæve en række indvendinger mod (1). Byrne fremhæver to indvendinger mod (1). For 

det første kan naturalisten sætte spørgsmålstegn ved, om moralsk pluralisme fører til en invaliderende 

skepticisme. De fleste mennesker ved i deres hverdag, hvad der er det moralsk rigtige at gøre, selvom der 

stadig er uenighed omkring abort, dødsstraf og lignende. Kritikeren kan hævde, at der ikke er nok moralsk 

usikkerhed til at det generelt lammer vores handlinger. For andet kan naturalisten sætte spørgsmålstegn 

ved, om Zagzebskis kristne teisme formår at løse skepticismens problem. Der er for stor uenighed 
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omkring, hvordan den guddommelige åbenbaring skal fortolkes, og hvad der er den sande kirke, til at det 

udgør et godt fundament for moralsk viden (Byrne 2013). Mod den sidste indvending kan der indvendes, 

at Zagzebski også nævner tillid til, at Guds forsyn sikrer kulturelt fremskridt i forståelsen af det moralske. 

Det er dog en udfordring ved (1), at hun kun skitserer en kristen-teistisk løsning uden at gå i dybden. 

Zagzebskis påstand om, at verden ikke synes at indeholde mindre ondt og mere godt end tidligere, synes 

at kunne betvivles. En kritiker kan henvise til de store teknologiske, sociale, kulturelle og økonomiske 

fremskridt, som verden har taget de sidste 100 år. Om dette er nok til at sige, at der er mere godt og 

mindre ondt i verden forbliver et åbent spørgsmål, da det kommer an på, hvad man forstår ved godt og 

ondt. Kritikeren synes dog at kunne hente gode argumenter her. 

Zagzebskis argument er et systemologisk argument i kantiansk tradition men er også baseret på 

epistemologiske elementer. Det viser, at min skelnen mellem systemologiske og epistemologiske 

argumenter ikke nødvendigvis udgør to uafhængige kategorier. Der kan forstås mange ting ved en 

“moralsk orden”. Der synes derfor ikke noget i vejen for, at epistemologi kan inddrages under denne 

kategori. Jeg vil i næste afsnit se på et moral-epistemologisk argument. 

5.5 ANALYSE AF DET MORAL-EPISTEMOLOGISKE ARGUMENT 

5.1 MARK LINVILLE: GUD SOM FORUDSÆTNING FOR BERETTIGELSEN AF MORALSK 

VIDEN 

Jeg vil i dette afsnit se på Linvilles fremstilling af et moral-epistemologisk argument.19 Linvilles argument 

er ikke et argument for Guds eksistens men et argument for, at metafysisk naturalisme fører til moralsk 

skepticisme. Da mange anser moralsk skepticisme for en uacceptabel og kontraintuitiv position, 

udelukker Linvilles argument, hvis det er holdbart, naturalisme som metafysisk position. 

Linvilles argument tager udgangspunkt i en kombination af evolutionsteorien og metafysisk naturalisme. 

Naturalisme indebærer ikke nødvendigvis evolutionsteorien. Det er dog på nuværende tidspunkt 

naturalistens bedste teori til at forklare livets opståen, og derfor er de fleste naturalister tilhængere af 

teorien (Linville 2012, 394). 

Argumentet fra evolutionistisk naturalisme fremstilles således: 

1. Hvis evolutionistisk naturalisme (EN) er sand, er menneskets moralitet et biprodukt af naturlig 

selektion. 

                                                      
19 For en fremstilling af et generelt epistemologisk argument imod naturalisme se: Plantinga, Alvin (1993): Warrant and Proper 
function s. 216-237, Oxford: Oxford University Press; Reppert, Victor (2012): “The Argument from Reason” s. 344-390 i The 
Blackwell Companion to Natural Theology, red. W. L. Craig & J. P. Moreland, Oxford: Wiley-Blackwell. 
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2. Hvis menneskets moralitet er et biprodukt af naturlig selektion, eksisterer der ingen objektive 

moralske fakta. 

3. Der eksisterer objektive moralske fakta. 

K. Derfor er EN falsk. 

Alle tre præmisser er kontroversielle. Man kan indvende mod (1), at det ikke kun er naturlig selektion, 

der er ansvarlig for fremkomsten af mennesket moralitet. Måske kan tilhængeren af EN forklare 

fremkomsten af moralitet på en måde, der undgår at gøre den til et tilfældigt biprodukt af naturlig 

selektion. Man kan indvende mod (2), at der er tale om den genetiske fejlslutning. Man kan ikke slutte fra 

moralske formodningers oprindelse i den naturlige selektion til formodningernes falskhed. (3) indebærer 

en form for moralsk realisme. Enhver, der bygger sin etiske teori på en nonkognitivistisk, antirealistisk 

eller relativistisk metaetik, vil derfor afvise denne præmis. Diskussionen af realisme og antirealisme er 

omfattende, og derfor vælger Linville ikke at gå ind i den. Han lader i stedet sit argument være målrettet 

dem, der forsøger at kombinere moralsk realisme med EN (ibid., 394-395). 

Linville diskuterer først indvendingen mod præmis (2). Den genetisk fejlslutning kan formuleres på 

følgende måde: Det faktum, at en formodning F er produktet af en årsag Å, siger almindeligvis intet om, 

om F er sand eller falsk. Linville hævder dog, at nogle genetiske argumenter kan være korrekte. Hvis der 

ikke er nogen sammenhæng mellem den erkendelsesproces, der danner en formodning F, og det 

sagforhold S som F refererer til, er der ingen grund til at formode, at F er sand. Hvis F var sand, og der 

var korrespondens mellem F og S, ville Fs sandhed være en tilfældighed. Et korrekt moral-epistemologisk 

argument kræver således tre ting. For det første, at man identificerer den proces, hvormed moralske 

formodninger dannes. For det andet, at man identificerer det sagforhold, som de pågældende moralske 

formodninger refererer til. For det tredje, at man viser, at der er en sammenhæng mellem de to. Linville 

kalder dette uafhængighedstesen. Hvis uafhængighedstesen og EN er sande, er vores moralske formodninger 

sandsynligvis falske, da sandsynligheden for et tilfældigt sammenfald mellem sandhed og overlevelsesevne 

synes lille. Det er dog et omfattende projekt, at vise sandheden af uafhængighedstesen. Derfor vil Linville 

hellere vende argumentet om og hævde, at vi mangler positive grunde til at formode, at der eksisterer en 

afhængighedsrelation mellem objektive moralsk sagforhold og naturlig selektion. Sådanne grunde har vi kun, 

hvis den bedste forklaring af at en person formoder F, involverer sandheden af F. Formodningen om 

eksistensen af objektive moralske sagforhold er således kun berettiget (warranted), hvis der er grund til 

at formode, at der er en epistemisk afhængighedsrelation mellem vores moralske formodninger og de 

moralske sagforhold, som vores formodninger refererer til. Problemet for tilhængeren af EN er, at 

evolutionsteorien synes at kunne forklare alle vores moralske formodninger uden at antage, at nogen af 
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dem er sande. Den naturlige selektion udvælger nemlig ikke formodninger, der er sande, men 

formodninger, der giver adaptive fordele. Evolutionsteorien giver os ikke grund til at formode, at der 

eksisterer en epistemisk afhængighedsrelation. Tilhængeren af EN har derfor ingen grund til at formode, 

at der eksisterer moralske fakta. Det betyder dog ikke, at de ikke eksisterer. Linville modificerer derfor 

(2) og (3), så at argumentet bliver til et epistemologisk argument: 

2*. Hvis menneskets moralitet er et biprodukt af naturlig selektion, eksisterer der ingen moralsk 

viden. 

3*. Der eksisterer moralsk viden (ibid., 395-398). 

Tilhængere af EN er dog kun nødt til vise en afhængighedsrelation mellem sandhed og adaption, hvis 

præmis (1) accepteres (ibid., 398). Præmis (1) hævder, at vores moralske formodninger udelukkende har 

en evolutionær forklaring. Det synes dog plausibelt, at vores moralske formodninger delvist er formet af 

kulturelle og kognitive ikke-evolutionære faktorer, og derfor kan (1) afvises (ibid., 399). Menneskets 

formodninger behøver ikke nødvendigvis at have noget med dets gener og evolution at gøre. Nogle ideer 

er bedre end andre, og med en minimal grad af rationalitet har mennesket været i stand til at opdage og 

anvende disse. Det er muligt, at noget lignende gør sig gældende for moralske ideer. Linville medgiver 

dette men hævder, at man går for langt, hvis man påstår, at moral udelukkende er formet af kultur. 

Moralsk adfærd har stor betydning for menneskets overlevelse og reproduktion. Derfor synes det ikke 

sandsynligt, at moralitet ikke på en eller anden måde er påvirket af den naturlige selektion (ibid., 400). 

Sharon Street skelner mellem menneskets basale bedømmende (evaluative) tendenser og dets fuldt 

udarbejdede bedømmende domme. Den første kategori består af ureflekterede og prælingvistiske 

impulser mod en bestemt adfærd. Street hævder, at den naturlige selektion har haft en direkte og kraftig 

indflydelse på vores basale bedømmende tendenser. Disse basale impulser har videre haft en stor (men 

ikke trumfende) indirekte effekt på vores aktuelle moralske formodninger (de fuldt udarbejdede 

bedømmende domme) (ibid., 402). Hvis dette er korrekt, viser det, at al moralsk refleksion sker inden for 

grænserne af vores basale moralske programmering. Eller, som Hume ville sige, at fornuften er 

lidenskabernes fange. Disse lidenskaber eller basale bedømmende tendenser er ikke kulturelt men 

evolutionært produceret. Menneskets rationalitet spiller derfor ikke en fundamental rolle i menneskets 

refleksive moralske praksis men blot en instrumentel rolle. På denne baggrund er Linville i stand til at 

redefinere (1) og (2*): 

1^. Hvis EN er sand, er menneskets basale moralske orientering et biprodukt af naturlig selektion. 

2^. Hvis menneskets basale moralske orientering er et biprodukt af naturlig selektion, eksisterer der 

ingen moralsk viden. 
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Denne fundamentale moralske orientering er formet af den naturlige selektion og giver os generelle di-

rektiver eller tendenser. Den rationelle refleksion omkring moralske formodninger er derfor betinget af 

vores fundamentale moralske orientering. Den moralske fornuft synes således at være en fornuft, der 

udtænker midlerne til at opnå bestemte mål, men hvor målene er givet af naturlig selektion. Hvad ville 

det betyde for moralen, hvis den naturlige selektion havde udrustet os med andre basale dispositioner? 

Darwin forestiller sig en kontrafaktisk verden i The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (1882): 

“If […] men were reared under precisely the same conditions as hive-bees, there can hardly 

be a doubt that our unmarried females would, like the worker-bees, think it a sacred duty 

to kill their brothers, and mothers would strive to kill their fertile daughters, and no one 

would think of interfering” (ibid., 403). 

Den naturlige selektion har udstyret mennesket med andre basale impulser i den hypotetiske 

kontrafaktiske verden end i den aktuelle verden. Det kunne eksempelvis være, at man i den verden ikke 

har en basal impuls til at vise sin familie omsorg og respekt. Han synes også at hævde, at man i en sådan 

verden ikke nødvendigvis via rationel refleksion ville komme frem til, at det er forkert ikke at have omsorg 

for sin familie (ibid., 403). Street hævder i lighed med Darwin, at hvis menneskets basale moralske 

impulser er blevet forurenet af en natur, der sigter mod overlevelse og ikke mod sandhed, er den refleksive 

proces i ligeså høj grad blevet forurenet, fordi den sidste altid er en underkategori til den første (ibid., 

407). 

Det rejser spørgsmålet om vores basale moralske impulser faktisk er forurenet. Har vi grund til at 

formode, at mekanismen, der har dannet vores basale bedømmende tendenser, sigter på sandhed? Linville 

vender sig mod (2^) for at undersøge, om der er en mulighed sammenhæng mellem adaptivitet og 

sandhed. W. V. O. Quine hævder, at vi på grund af den naturlige selektion generelt har grund til at 

formode, at vores kognitive evner sigter på sandheden og generelt er troværdige. Væsener, hvis kognitive 

evner giver dem usande informationer om virkeligheden, har nemlig en tendens til at dø, før de når at 

reproducere sig. Der er dog væsentlig forskel på moralske og ikke-moralske formodninger. Selvom Quine 

skulle have ret med hensyn til sanseerfaring, medfører det ikke, at (2^) kan afvises. Spørgsmålet er, ifølge 

Street, ikke, om vores moralske formodninger sigter mod adaption, men om de også sigter mod sandhed. 

Enten er vores moralske formodninger adaptive, fordi de er sande, eller også har vi dem blot, fordi de er 

adaptive. Den moralske realist har brug for en forklaring af den første type, hvis hun skal berettige 

moralske formodninger og dermed muliggøre moralsk viden. Street indvender, at en sådan hypotese, 

naturvidenskabeligt set, synes usandsynlig, mens påstanden om at vi blot har moralske formodninger, 

fordi de er adaptive, er er klar og simpel (ibid., 407-408). 
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Linville undersøger derfor, hvordan en naturalistisk, nonnaturalistisk og teistisk metaetik ville kunne 

begrunde en afhængighedsrelation mellem overlevelsesevne og sandhed. 

Metaetisk naturalisme hævder, at moralske begreber fungerer på samme måde som naturlige begreber i 

det, de udvælger naturlige egenskaber, som de sporer på tværs af mulige verdener. Denne teori kaldes 

superveniensteorien (S) (ibid., 409). Linville definerer den således: 

S. Det gælder for enhver verden V, for enhver naturlig egenskab N og for enhver moralsk egenskab 

M, at hvis M supervenierer på N i V, så for alle verdener V*, hvis N forekommer i V*, så er M 

tilstede og supervenierer på N i V* (ibid., 405) (se bilag 5.1). 

Linville forestiller sig Darwins kontrafaktisk verden (V2). I denne verden (V2) forsvarer ulvenes filosoffer 

den moralske formodning (MF2), at retfærdighed (M) er ulighed (N2)20 og ikke lighed (N1), som vi ofte 

formoder (MF1) i den aktuelle verden (V1). Denne formodning er funderet på de basale prælingvistiske 

impulser (BI2), som deres evolutionært formet gener har påført dem, og derfor sporer den adaptivitet i 

denne verden (V2). Er formodningen (MF2) også sand? Hvis supervenienstesen er sand, og hvis 

retfærdighed (M) supervenierer på lighed (N1) i den aktuelle verden (V1), er ulvenes formodning falsk, 

for hvis retfærdighed (M) supervenierer på lighed (N1) i den aktuelle verden (V1), må den nødvendigvis 

også gøre det i alle andre tænkelige verdener inklusiv ulvenes verden (V2). Dette er et problem for 

metaetisk naturalisme, for det viser, at der ikke eksisterer nogen afhængighedsrelation mellem adaptivitet 

og sandhed i V2, for de formodninger, der har adaptiv værdi i V2, er falske (se bilag 5.2). Hvis der ikke 

er nogen afhængighedsrelation i V2, ved vi, at afhængighedsrelationen ikke eksisterer med nødvendighed. 

Dermed ved vi ikke, om der eksisterer en afhængighedsrelation i den aktuelle verden (V1), for 

afhængighedsrelationen eksisterer ikke med nødvendighed. Hvis naturalisten vil fastholde, at ulvenes 

formodning er både sand og adaptiv, må han enten opgive supervenienstesen (se bilag 5.3) eller ændre 

sin forståelse af de naturlige egenskaber (N), som de moralske egenskaber (M) supervenierer på i den 

aktuelle verden (V1). Hvis han følger den sidste vej, har han to muligheder: enten følger sandhed 

adaptivitet, eller også følger adaptivitet sandhed (ibid., 409-410). Hvis sandhedsbetingelsen for moralske 

formodninger i alle verdener (V*) er, at de øger overlevelsesevnen (N), er vores egne moralske 

formodninger sande her (V1), fordi de øger vores overlevelsesevne. Denne afhængighedsrelation garan-

terer således, at sandhed og overlevelsesevne altid findes sammen (se bilag 5.4). Denne 

afhængighedsrelation synes dog ikke at være tilfredsstillende, da alt der øger overlevelsesevnen dermed 

                                                      
20 Linville bruger eksemplet med ulve, fordi ulve har en naturlige tendens til at organisere sig hierarkisk. Linville forestiller 
sig, at hvis ulvene fik evnen til rationel refleksion, ville de på baggrund af denne naturlige tendens konkludere, at samfundet 
bør være ulige og dermed, at retfærdighed er ulighed. 
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er moralsk. Det synes ikke svært at forestille sig adfærd, der øger overlevelsesevnen, men som 

forekommer de fleste amoralsk (ibid., 410-411). Den anden mulighed er, at ulvenes kontrafaktiske 

moralske formodninger øger overlevelsesevnen, fordi de er sande. Det betyder, at moralske egenskaber 

(M) supervenierer på naturlige egenskaber (N) i ulvenes verden (V2), som er fælles med naturlige 

egenskaber (N) i den aktuelle verden (V1). N er altså identisk i V1 og V2, som supervenienstesen kræver, 

at den bør være. Det betyder, at der må være en naturlig egenskab (N), som er fælles for både lige og 

ulige sociale arrangementer. Retfærdighed supervenierer altså ikke på enten lighed eller ulighed, men på 

noget mere ubestemt som de har til fælles. En funktionalistisk forklaring af moralske egenskaber kan 

således hævde, at retfærdighed eksempelvis supervenierer på alt, der fremmer social stabilitet. I vores 

verden er det lighed, i ulvenes verden er det ulighed (se bilag 5.5). Denne forklaring adskiller sig dog 

betydeligt fra den type forklaring, som de fleste tilhængere af metaetisk naturalisme ønsker at fremstille, 

og forekommer Linville at være et usikkert fundament for moralske realisme (ibid., 411). Linville påstår 

ikke, at fortalerne for etisk naturalisme ikke kan give en forklaring, der begrunder en afhængighedsrelation 

mellem sandhed og overlevelsesevne på tværs af mulige verdener. Hans påstand er, at den mest 

sandsynlige forklaring er, at moralske formodninger er formet som et resultat af den naturlige selektion, 

der igen er formet af kontingente og moralsk indifferente omstændigheder. Moralske formodninger er 

derfor blot evolutionære midler til ikke-moralske reproduktive mål. Derfor kan moralsk viden ikke 

berettiges (ibid., 413).  

Metaetisk nonnaturalisme hævder, at bestemte naturlige egenskaber bærer en nødvendig relation med 

ikke-naturlige moralske egenskaber uafhængigt af evolutionære muligheder. Dette løser dog ikke 

problemet, for selvom moralske fakta er upåvirket af naturlig selektion, er menneskets moralske 

formodninger formet af denne. Nonnaturalisten må altså forklare, hvorfor den naturlige selektion har 

frembragt mennesker med moralske formodninger, der er i overensstemmelse med virkeligheden. Det 

synes desuden et usandsynligt sammenfald, at en tilfældig proces har frembragt væsener, som moralske 

principper, der er nødvendigt sande og evige men kausalt impotente, kan anvendes på. Linvilles 

konklusion er, at afhængighedstesen er usandsynlig inden for en nonnaturalistisk metaetik, og at teorien 

ligger op til en form for moralsk “finjusteringsargument” (fine-tuning argument) (ibid., 413-414). 

Teisten kan ligesom nonnaturalisten hævde, at der er en nødvendig sammenhæng mellem bestemte 

naturlige egenskaber og deres supervenierende ikke-naturlige, moralske egenskaber. Adams hævder, som 

vi har set, at ting har deres moralske egenskaber, altså er gode eller dårlige, i den grad de ligner eller 

adskiller sig fra Gud. Naturlige ting ligner Gud på baggrund af deres naturlige egenskaber, og derfor er 

der en nødvendig sammenhæng mellem moralske egenskaber og naturlige egenskaber. Teisten har den 
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fordel i forhold til nonnaturalisten, at han kan begrunde afhængighedstesen. Hvis Gud har skabt menne-

skets moralske erkendelsesegenskaber med det mål, at mennesket skal opnå moralsk viden, har 

menneskets moralske viden berettigelse. Der er altså en sammenhæng mellem de moralske formodninger, 

som mennesket danner, og de moralske sagforhold, som formodningerne refererer til, fordi menneskets 

moralske erkendelsesevne er designet til at spore sandhed (ibid., 414).  

5.2 VURDERING AF LINVILLES ARGUMENT 

Målet med Linvilles argument er at vise, at en kombination af metafysisk naturalisme og evolutionsteorien 

fører til skepticisme omkring moralsk viden. Da det synes intuitivt, at vi har moralsk viden, må denne 

viden berettiges ad anden vej end metafysisk naturalisme. Én mulighed er teisme.  

En svaghed ved argumentet er, at Linville ikke begrunder (3*). Han vil formentlig hævde, at det er en 

omfattende diskussion, og at de fleste accepterer sandheden af (3*), ligesom han gjorde med (3). 

Spørgsmålet opstår her endnu engang, om vi faktisk har moralsk viden, eller vi blot ønsker, at vi har 

moralsk viden. Linvilles argument er som de andre i fare for at blive reduceret fra et sandhedsargument 

til et pragmatisk argument. 

Hvis EN er sand, har den naturlige selektion frembragt alt i mennesket og dets bevidsthed. Dette gælder 

også for de impulser, vi mennesker erfarer, at vi bevæges af. Derfor synes (1^) umiddelbart sand. Man 

kan dog sætte spørgsmålstegn ved, i hvilken grad disse impulser er blevet formet af kultur og dermed af 

intelligens. Linville vælger en tolkning, hvor fornuften spiller en instrumentel rolle, mens det er vores 

evolutionært frembragte natur, der sætter målene. Hvis man kan begrunde, at kulturen og fornuften i høj 

grad har formet vores moralske impulser, undergraves (1^). Linville hævder, at vores moralske impulser 

er et kontingent biprodukt af den naturlige selektion. Dette synes dog ikke at gælde alle menneskets 

impulser. Det er svært at forestille sig en kontrafaktisk verden med menneskelignende væsener, hvor disse 

væsener ikke har impulsen til at undgå smerte. Impulsen til at undgå smerte synes at fremme 

overlevelsesevnen i de fleste (måske alle) mulige verdener. Denne impuls kan næppe kaldes en moralsk 

impuls. Spørgsmålet er dog, om den alligevel kan være fundament for moralsk viden. Så længe man 

befinder sig på et prærefleksivt niveau, har den naturlige selektion fuldstændig magt. Spørgsmålet er, hvad 

der sker, når man går over til et refleksivt niveau. Man kunne med inspiration fra Murphy spørge, om 

ikke kombinationen af impulsen til at undgå smerte og menneskets refleksive evne til at sætte sig i andres 

sted kunne udgøre et fundament for moralsk viden. Spørgsmålet er, om impulsen til at sky smerte og 

objektiviserende intelligens kan føre til formodningen: “jeg ikke bør påføre andre smerte”, hos en person, 

der ikke på forhånd har impulsen til ikke at påføre andre smerte. Spørgsmålets besvarelse kompliceres af, 

at vi let ser koblingen, fordi vi har en impuls til omsorg for andre. Hvis man accepterer dette spring, kan 



Emil B. Nielsen DET MORALSKE ARGUMENT Aarhus Universitet 

64 
 

dette udgøre fundamentet for en naturalistisk metaetik. Supervenienstesen kræver, som vi har set, at mo-

ralske begreber i den aktuelle verden sporer naturlige sagforhold i alle tænkelige verdener. Lad os forestille 

os en kontrafaktisk verden (V2). I denne verden har naturlige selektion givet mennesket en basal impuls 

til at sky smerte (BI-A), men ikke til at undgå andres unødvendige smerte (BI-B). I den aktuelle verden 

(V1), har vi fået begge disse impulser. Når mennesket i den aktuelle verden (V1) bevæger sig fra det 

prærefleksive til det refleksive stadie, udvikler det på baggrund af BI-B (og måske BI-A) formodningen, 

at det er forkert at påføre andre unødvendig smerte. Spørgsmålet er, om det ligeledes kan lade sig gøre i 

den kontrafaktiske verden, når mennesket ikke har BI-B, men det har BI-A samt refleksiv, 

objektiviserende intelligens (OI). Hvis man accepterer denne overgang, vil udsagnet: “det er forkert at 

påføre andre unødvendig smerte”, spore samme naturlige sagforhold i begge verdener, nemlig “andres 

unødvendige smerte.” Dermed er supervenienstesen sand, og moralsk viden er en mulighed (Se bilag 

5.6). Dette fundament synes at kunne berettige en utilitaristisk etik. Accept af dette spring medfører det 

dog ikke, at Linvilles argument mister al sin kraft. Hvis man finder den utilitaristiske etik utilstrækkelig 

og ønsker et bredere fundament for etikken, viser Linvilles argument stadig nogle problemer, der må 

løses, og som kan løses, hvis Guds eksistens antages. 

6 KONKLUSION 

Jeg har i denne specialeafhandling undersøgt hvilke moralske argumenter for Guds eksistens, der, 

historisk set, er blevet fremsat. Jeg er kommet frem til, at det moralske argument kan underinddeles i fem 

typer argumenter. Det axiologiske argument, som jeg fandt hos Anselm og Aquinas, slutter fra 

eksistensen af værdi til Guds eksistens. Det deontologiske argument, som jeg fandt hos Newman, 

Rashdall, Sorley, Lewis og Owen, slutter fra eksistensen af objektive moralske pligter til Guds eksistens. 

Det axio-antropologiske argument, som jeg fandt hos Owen, slutter fra menneskets værdighed til Guds 

eksistens. Det systemologiske argument, som jeg fandt hos Kant, Sidgwick og Hick, slutter en moralsk 

orden til Guds eksistens. Det moral-epistemologiske argument, som jeg fandt hos Balfour, Lewis og 

Løgstrup, slutter fra moralsk viden til Guds eksistens. Denne typologi hjælper med at kategorisere og 

adskille de forskellige moralske argumenter, selvom det ikke er alle argumenter, der passer lige godt ind.  

Jeg har ligeledes undersøgt og vurderet en række moderne fremstillinger af de deontologiske, axio-

antropologiske, systemologiske og moral-epistemologiske argumenttyper. Ingen af argumenterne udgør 

et bevis for Guds eksistens. Alle argumenterne har præmisser, der rationelt kan betvivles. Det er en 

generel svaghed ved argumenterne, at det træk ved etikken, som argumenterne forsøger at slutte fra, er 

kontroversielt. Der findes filosoffer, der benægter eksistensen af objektive moralske pligter, menneskets 

værdighed, en moralsk orden og moralsk viden. Hvis ikke denne præmis begrundes, mister argumentet 
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sin kraft. Desværre forsøgte ingen af de undersøgte fremstillinger at give et omfattende forsvar af denne 

præmis. Flere tager blot udgangspunkt i, at dette er, hvad de fleste mennesker mener. Forsvaret må kunne 

begrunde, at det ikke blot er ønskeligt at formode præmissen, men at det enten er rationelt at formode 

den, eller at den er sand. Ellers reduceres argumentet til at pragmatisk argument, der ikke siger noget om 

gudstroens rationalitet eller Guds eksistens. 

Fremstillingerne bruger generelt meget plads på at kritisere andre teorier. De fleste hævder, at en teistisk 

teori er den bedste forklaring af det sagforhold, som argumentet tager udgangspunkt i. Craig og Adams 

mener, at en teistisk teori har en fordel, fordi Gud kan forklare det irreducible sociale element, der synes 

at forekomme i objektive moralske pligter. Linville mener, at en teistisk teori har en fordel, fordi menne-

skets særlige værdi og dermed dets moralske status, kan forklares ved, at Gud har skabt mennesket i sin 

lighed. Wolterstorff mener, at en teistisk teori har en fordel, fordi naturlige iboende menneskerettigheder 

kan forklares af Guds kærlighed til alle mennesker. Layman mener, at en teistisk teori har en fordel, fordi 

Gud og udødelighed kan garantere, at klogskabsgrunde aldrig bliver tungere end moralske grunde, og at 

vi derfor altid har grund til at handle moralsk. Zagzebski mener, at en kristen, teistisk teori har en fordel, 

fordi eksistensen af en god Gud kan give os en tillid til vores moralske viden og handlekraft, der redder 

os fra moralsk skepticisme, og dermed gør det rationelt at leve et moralsk liv. Linville mener også, at en 

teistisk teori har en fordel, fordi Guds eksistens kan sikre, at menneskets moralske intuitioner sporer 

sandhed og ikke blot adaptivitet, og dermed berettiger moralsk viden.  

En teistisk etik har således en række ressourcer, der kan gøre det etiske fænomen forståeligt og løse en 

række problemer. Spørgsmålet er, om den teistiske etik er bedre end nonteistiske alternativer. Dette er, 

som vi har set, et kontroversielt og komplekst spørgsmål, der ikke kan gives noget entydigt svar på. Hvis 

en person svarer “ja”, er der basis for et moralsk gudsargument med kraft. Hvis han svarer “nej”, er der 

ikke. Personrelative moralske argumenter er således en mulighed. Jeg kan dog ikke på baggrund af denne 

specialeafhandling konkludere, at der findes et tvingende moralsk gudsargument.  
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BILAG 

1 METAETISKE POSITIONER 
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2 OVERSIGT OVER CRAIG, MURPHY OG ADAMS’ TEORIER 

Teorier  Klogskabsværdi Murphys nonteistiske 

teori 

Craigs/Adams 

teistiske teori 

Ideel-observatør-teorien 

Begreber Ikke-moralsk værdi Moralsk værdi Moralsk værdi, 

moralsk pligt 

Moralsk værdi, moralsk 

pligt 

Træk Universel  Universel  Universel  Universel  

  Objektiv Objektiv  Objektiv  Objektiv  

  Normativ  Normativ  Normativ  Normativ  

  Egoistisk  Altruistisk  Altruistisk  Altruistisk  

      Social - aktuel Social - hypotetisk 

Pligt   (Fremme alles gode) Guds bud  Det en ideel observatør 

ville byde, hvis han 

eksisterede 

Værdi Det der er godt for 

subjektet 

Det der tjener en 

persons gode 

Det der ligner Guds 

natur 

Det der tjener en persons 

gode 

 

3 ROBERT ADAMS 

3.1 UTILITARISTISK/KONSEKVENTIALISTISK TEORI OM PLIGT SOM FORNUFTENS KRAV 
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3.2 ADAMS TEORI OM PLIGT SOM SOCIALE KRAV 

 

4 LINVILLES AXIO-ANTROPOLOGISKE ARGUMENT 

4.1 KIMS SUPERVENIENS/EKSKLUSIONS ARGUMENT 

 

4.2 EPIFÆNOMENALISME 

  

4.3 INGEN KAUSAL SAMMENHÆNG MELLEM IDE OM LOV OG MORALSK ADFÆRD 

 



Emil B. Nielsen DET MORALSKE ARGUMENT Aarhus Universitet 

72 
 

5 LINVILLES MORAL-EPISTEMOLOGISKE ARGUMENT 

5.1 SUPERVENIENSTESEN 

 

5.2 MF2 I V2 ER FALSK 

 

5.3 SUPERVENIENSTESEN ER FALSK 
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5.4 MORALSKE TERMER SPORER OVERLEVELSESEVNE 

 

5.5 MORALSKE TERMER SPORER N FÆLLES FOR MF1 OG MF2 

 

5.6 INDVENDING MOD LINVILLES ARGUMENT 

 

 

 


