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okså ordrett betyr teologi tale om Gud. Når det tales
om Gud som en transcendent størrelse, som per definisjon unndrar seg vår erkjennelse, melder innvendinger seg
umiddelbart: Hvilken rolle spiller mennesket selv i utformingen av læren om Gud? Kan vi i det hele tatt vite noe om
Gud? Trenger vi forestillingen om Gud? Og kan læren om
Gud forenes med erfaringen av ondskap og lidelse?
I denne teksten vil jeg undersøke gudsbegrepet hos
den amerikanske filosofen John. D. Caputo i The Weakness
of God: A Theology of the Event, samt ut fra dette forsøke
å belyse hvordan Caputos gudsbegrep forholder seg til det
religionsfilosofiske problemet som gjerne kalles «teodicéproblemet» eller «det ondes problem».
Utforskning av Caputos gudsbegrep
Caputo er filosof av profesjon, men har viet mye av sitt
forfatterskap til filosofiens grenseområder mot teologi. The
Weakness of God, som har fått undertittelen A Theology of the
Event, befinner seg helt tydelig i dette feltet. Gjennom hele
boken trekker Caputo inn både klassisk teologi og filosofi1,
samt nyere kontinentalfilosofisk tenkning.2 Av samtidsteologi er det teologiprofessor ved Drew Theological School,
Catherine Keller, og hennes The Face of the Deep som er
Caputos viktigste inspirasjon, noe som gjenspeiler seg i uttallige referanser til Keller og hennes bok.
Svak versus sterk teologi
Ordet «svak» betegner Caputos teologi på flere måter. Her
vil vi klargjøre hvordan hans teologi kan kalles «svak» i et
epistemologisk perspektiv. Caputo pretenderer ikke å skrive
annet enn en tynn, skjør og svak teologi, i kontrast til de
mange voluminøse verker i den «sterke» teologiens historie.
Forutsetningen for å kunne skrive en «sterk» teologi i denne
forstand, vil være å finne et erkjennelsesmessig forankringspunkt som mer eller minCaputos gudsbegrep, hans dre tas for gitt. Eksempler
«usannsynlige
hypotese», på slike forankringspunkt
springer ut av en virkelighets- kan være ufeilbarlige, helfortolkning hvor det som er lige skrifter eller enden av
(væren), forstyrres av en begi- en kausalkjede som leder
venhet som selv ikke tilhører tilbake til en første, ubeveget
værens orden. Det er denne beveger. Selv om Caputos
begivenheten som rører seg i teologi i denne forstand er
«svak» teologi hindrer det
navnet Gud.
ikke at han gjør seg bruk av,
om enn på en eklektisk måte, innsikter hos «sterke» teologer.
Metoden kaller han en kortslutning. Tanken er at han leser
en «sterk røst» (for eksempel Paulus) gjennom en «svak røst»
(Derrida) (Caputo 2006:12).3
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Caputos gudsbegrep, hans «usannsynlige hypotese»,4
springer ut av en virkelighetsfortolkning hvor det som er
(væren), forstyrres av en begivenhet som selv ikke tilhører
værens orden (Caputo 2006:5). Det er denne begivenheten
som rører seg i navnet Gud. Men begivenheten lar seg, ifølge
Caputo, ikke fanges eller beherskes: «[die] Sache selbst slipper alltid unna» (Caputo 2006:6-7). Likevel fortsetter han,
dog med en viss ironisk distanse, forsøket på å danne en
hermeneutisk ramme som begivenheten kan forstås ut fra.
Gjennom et ofte poetisk preget språk nedtegner han sitt utkast til forståelsen av begivenheten og hvordan den forholder seg til det værende, uten at han dermed mister bevisstheten om at begivenheten aldri vil la seg fange i navnet og de
språklige forbindelser vi tillegger det.
Begivenheten som rører seg i navnet Gud
Hos Derrida henter Caputo ressurser til å skjelne mellom
navnet og begivenheten. Mens navnet (for eksempel Gud,
Allah, Det ene) forsøker å romme begivenheten ved å gi den
en historisk og kulturell bestemmelse, lar begivenheten seg
ikke romme. Begivenhetens ikke-rombarhet ligger i at den
ikke tilhører værens orden eller værens tid. Navnet er endelig og underlagt værens begrensninger, mens begivenheten
tilhører det uendelige, idet den holder væren åpen for uendelige muligheter (Caputo 2006:2-3). Som konstruksjon
tilhørende værens orden og tid kan navnet alltid dekonstrueres, altså bli brutt ned og satt sammen på en annen måte,
og det kan alltid oversettes til et uendelig antall andre, like
endelige og dekonstruerbare navn. Navnet må således vike
for begivenheten. Men ofte bærer historien preg av det motsatte, at navnet overordnes begivenheten. På dette punktet
forstår jeg Caputo i retning av en pluralistisk religionsteologi: Han ser ut til å bekrefte hvordan enhver religiøs tradisjon som «holdes oppe av en begivenhet» kan betraktes som
en fortolker av begivenheten (Caputo 2006:116-117). Om
noen tradisjon er en bedre fortolker av begivenheten enn
andre er et spørsmål Caputo ikke reiser. At begivenheten
så vanskelig kan defineres eller identifiseres gjør det ytterligere vanskelig å skille mellom ulike tradisjoner og praksiser
når det kommer til det store spørsmål om deres «sannhet».5
Caputo ville nok her innta den posisjon at tradisjonene både
bærer preg av et dekonstruerbart «skall» og samtidig av en
relasjon til begivenheten. Hans utgangspunkt i jødisk og
kristen tenkning er, ifølge ham selv, mer et uttrykk for hans
kompetanseområde enn for en overlegenhet i disse tradisjonene (Caputo 2006:117, sluttnote 4).
At begivenheten ikke er dekonstruerbar og at den alltid
«slipper unna», gjør det vanskelig å gi noen definisjon på hva
Caputo legger i begrepet. Det nærmeste han kommer en de-

finisjon er å forstå en begivenhet i lys av kategorier som kall,
krav, appell, overtalelse og løfte. Begivenheten som rører seg
i navnet Gud er en «betingelsesløs appell», et «kall etter godhet» (Caputo 2006:53).
Et betingelsesløst kall
Kallet eller appellen stiller betingelsesløse krav til oss, men
samtidig er det uten makt, eller mer presist: Det er uten suveren makt. Blant kallets egenskaper hører det med at vi kan
velge å ignorere det. Men vi klarer likevel ikke å forstumme
det. Kallet knytter seg til begivenheten som rører seg i navnet Gud. Og dette navnet svarer til navnet på «alt vi elsker
og begjærer» (Caputo 2006:88). At vi på denne måten kan
knytte begivenheten og kallet opp mot det vi opplever som
det gode, er dog mindre vesentlig enn det at kallet innebærer et begjær etter det beste i oss. Vi opphører aldri å være
under kallets tiltale. Kallet kaller oss til å reise oss i protest
mot urettferdighet, slik profetene gjør. Det kaller oss til å
gjøre oppgjør med «verden», slik Paulus gjør. Og det kaller
oss til å avvise å rette oss etter samtidens oppfatninger, slik
Kierkegaard gjør.
Begivenheten rører seg i Det nye testamentets tale om
«Guds rike». Men begrunnelsen for å i det hele tatt snakke
om en begivenhet og et kall er ikke «dedusert» fra Bibelen.
Snarere vil Caputo nærme seg en fenomenologisk begrunnelse for å snakke om et betingelsesløst kall. Det «eneste
og beste vitnesbyrd» for kallet, er at det blir hørt (Caputo
2006:97). Kallet er, i metaforisk forstand, et rent fonetisk
fenomen. Det begrenser våre muligheter til å se hvem eller
hva som er dets opphav (Caputo 2006:97). At kallet ikke
kan identifiseres på denne måten, er for Caputo et vesentlig
trekk ved kallet: Ved å «av-sløre» det eller den som kaller,
ville vi mestret kallet. Vi ville kunne forutse det. Det ville
legge betingelser til det betingelsesløse kallet.
Kallet tilhører ikke, ifølge Caputo, værens orden.
Derimot er det en provokasjon eller forstyrrelse «i værens
hjerte» (Caputo 2006:5). Caputo opererer med en forståelse
av at væren i seg selv verken er god eller ond – væren bare
er. Når vi kalles til å gjøre det gode, kalles vi til å strekke oss
hinsides væren, hinsides vår «mere existence». Og kallet høres, midt i vår verden, i håpløshetens sukk, i lidelsens skrik
og i undertrykkelsens rop etter frihet.
Gud og væren
Vi har vært inne på hvordan det ifølge Caputo er umulig
å identifisere hva eller hvem, hvis det i det hele tatt er et
«noe», som er opphavet til kallet. Likevel arbeider Caputo
ut fra hypotesen om at det gir mening å knytte kallet etter
det gode til det vi navngir som «Gud». Det er riktignok ikke

dermed sagt at Gud referer til en entitet. Caputo fastholder
bestemmelsen av Gud som begivenhet, og beholder på den
måten frihet fra å måtte argumentere for Guds eksistens.
Snarere ønsker han å unnslippe den polariserte debatt mellom teister og ateister. På denne måten kan han også snakke
om Gud uten å gjøre seg avhengig av potensielt problematiske metafysiske konsepsjoner. Gud er ikke et værende
blant, over eller i andre. Gud Og kallet høres, midt i vår
blir gjort til «en entitet fanget
verden, i håpløshetens sukk,
i væren» i slike formuleringer
i lidelsens skrik og i under(Caputo 2006:39). Snarere
trykkelsens rop etter frihet.
er Gud hva Caputo kaller en
«kvasi-væren» eller «en veldig hellig ånd» (Caputo 2006:40).
Prinsipielt er han ikke motstander av forsøk på å påvise at
Gud eksisterer som en metafysisk verifiserbar entitet, men
dette er ikke noe han selv ønsker å påstå noe om. I siste instans fastholder Caputo at «om Gud, vet bare Gud» (Caputo
2006:40).
Det at Gud fjernes fra den ontologiske orden betyr ikke,
bemerker Caputo, at Guds navn mangler enhver referanse
til virkeligheten. Derimot er begivenheten som rører seg i
navnet det Caputo velger å kalle en «hyper-realitet» (Caputo
2006:11). Han avgrenser seg slik fra et gudsbegrep hvor
Guds transcendens radikaliseres til ytterste grense: Gud er
ikke en Gud «der oppe», eller, som i den dialektiske teologi,
grunnleggende uten noen forbindelse til virkeligheten. Også
avgrensningen mot en radikal immanenstenkning er klar:
Begivenheten tilhører ikke værens orden. Begivenheten lar
seg ikke plassere inn i et bestemt «rom» innenfor, ved siden
av eller over væren og verden. I den grad Caputo bruker
preposisjonsuttrykk i en slik sammenheng, foretrekker han
(metaforisk) å betrakte kallet som et kall fra under væren –
som setter væren i bevegelse og forstyrrer, forvirrer og transformerer «det som er» (Caputo 2006:9).
Gud er ikke den kausale årsaken bak tingenes væren.
Snarere er Gud årsaken til at tingene er eller kan være gode
(Caputo 2006:53). Tingenes godhet må ikke tolkes i retning av aristotelisk metafysikk, altså at tingens godhet ligger i at tingen utfører sin karakteristiske funksjon (tingens
«form») på best mulig måte (dygdig).6 En slik målrettethet
og essensialisme er nok fremmed for Caputo som nominalist
(Caputo 2006:151). Godhet er derimot noe som skjer idet
tingen bryter hinsides grensene for hva den er som værende.
Forbindelsen mellom Gud og det gode er grunnlaget for det
«a-teleologiske» gudsbevis Caputo ville, hvis han måtte, presentere som argument for en guddommelig entitet. Da ville
han spørre om ikke det må være noe elskende bak godhetens
«forstyrrelse» av væren (Caputo 2006:14).

OLE AMUND GAUSTAD

23

Gud og makt
Caputo betrakter sterk teologi som et magisk syn på virkeligheten. Gudsbegrepet i denne typen sterk teologi kulminerer i en forestilling om ubegrenset allmakt (omnipotentia)
og i forestillingen om skapelse fra intet (creatio ex nihilo).
Disse metafysiske konseptene er ifølge Caputo produkter av
et overdrevent forsøk på å lovprise Gud. Med hensikt i å
opphøye Gud, tillegger man Gud egenskaper i form av metafysiske konsepter strukket til sine yttergrenser. Resultatet
er imidlertid, ifølge Caputo, en forvrengt forestilling av
Gud og av menneskelig erfaring, samt en rekke uløselige
paradokser (Caputo 2006:75).7 Gud er ikke en hersker «der
oppe» som styrer verden med sin hånd. Det er ikke slik at
Gud av og til velger å gripe inn i verdens hendelser og av
og til ikke. Gud har ikke makt til å avverge naturkatastrofer
eller massemord (Caputo 2006:39). Og når slikt skjer, skjer
det i høyeste grad mot Guds vilje.
Gud styrer ikke med en mektig hånd, men derimot
med sin ånd eller sitt ord. Her må «styrer» ikke forstås for
bokstavelig, men mer i retning av verb som «kaller», «lokker», «forstyrrer» og «transformerer». Heller ikke navnene
«ånd» og «ord» må forstås for bokstavelig, også dette er dekonstruerbare navn. Selv om kreftene som rører seg i navnet
Gud er svake krefter (målt opp mot «verdslige» krefter), er
de fortsatt krefter: De innebærer potensialitet til å endre og
nyskape det nå-værende.
Caputo avviser læren om skapelse fra intet. Spørsmålet
reiser seg om Gud, i sin svakhet, ikke har noe å gjøre med
skapelse overhodet. Svaret, ifølge Caputos hermeneutiske konstruksjon, er både ja og nei. Gud har ikke noe å
gjøre med eksistensen av ur-elementer, altså ren materie.8
Derimot står det en begivenhet bak differensieringen i væren. Men med differensieringen, og særlig med differensieringen mellom liv og ikke-liv, følger også en risiko. Gud
har ingen kunnskap om fremtiden, for fremtiden har ingen
eksistens. Det finnes heller ikke determinert målrettethet i
tingene som differensieres. Og Gud beholder ingen kontroll
over tingene.9 Caputo skriver: «Livet, eksistensen [og] skapelsen er ingenting om ikke en risiko … [men] de er hva
Levinas ville ha kalt en ’vakker risiko’» (Caputo 2006:64).
Når det gjelder makt i en verdslig, politisk forstand,
foreslår Caputo at vi, i stedet for å tenke om Gud som det
som begrunner og legitimerer hvordan ting er, forstår Gud
som en «oppbrytende og revolusjonær impuls» (Caputo
2006:33-34). Sterk teologi plasserer gjerne Gud på toppen
av et makthierarki, like etterfulgt av verdens konger og presidenter som hevder å styre på vegne av Gud. Svak teologi,
på sin side, plasserer Gud på andre enden av det samme
makthierarkiet, blant fattige og utstøtte – de som ikke «er
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noe» i verdens øyne. Kun på disses vegne, som svar på kallets
tiltale, er det ifølge Caputos syn vi handler etter Guds vilje.
I møte med «teodicéproblemet»
Lidelse er en ufravikelig del av tilværelsen slik vi kjenner
den. Den er en allmennmenneskelig erfaring. Om den har
sitt grunnlag i faktorer innenfor eller utenfor menneskelig
kontroll, forblir lidelse et praktisk og eksistensielt problem.
Innenfor rammen av en klassisk teistisk virkelighetsoppfatning innebærer lidelsen også et teoretisk problem. Lidelsen,
og dens bakenforliggende faktorer, viser til noe destruktivt i
tilværelsen, den viser at det er «spillerom» for noe som står
i opposisjon mot det gode, nemlig det vi gjerne kaller «det
onde». Problemet blir formulert på ulike måter, men har
ofte tre hovedpremisser: (1) Gud er udelt god, (2) Gud er
allmektig og (3) det onde er en realitet. Premissene fører oss
til et paradoks: Hvordan kan en god og allmektig Gud tillate
det onde? Dette problemet, som gjerne kalles teodicéproblemet eller det ondes problem, har igjennom historien blitt
forsøkt løst på ulike måter, for slik å frikjenne eller rettferdiggjøre Gud.10 Blant klassiske løsningsforslag kan følgende
nevnes: Å forklare det onde i en dualistisk strukturering av
virkeligheten (gnostikerne, Bayle), at det onde tillates som
ledd i oppnåelsen av høyere goder (Ireneus, Leibniz), at det
onde er fravær av det gode og resultat av misbruk av den frie
vilje (Augustin) (Andersen m.fl. 2002:146-153).
Ved å innføre tanken om lidelsen som et nødvendig middel for å oppnå et gitt mål, ønsker man å komme overens
med paradokset for eksempel ved å reformulere allmaktspremisset: (2*) Gud er allmektig, men velger å begrense noe
av sin makt som et nødvendig ledd i oppnåelsen av et gitt
mål. Et slikt mål kan være menneskehetens «oppdragelse», at
Gud lar være å gripe inn overfor lidelsen for at menneskeheten skal ta lærdom av den. Et annet mål kan være menneskets frie vilje, som vanskelig kan kalles fri om ikke Gud gir
avkall på makten over menneskets vilje. Å avgjøre hvorvidt
slike løsningsforslag lykkes ville kreve en mer utførlig behandling. Dessuten, og da særlig i etterkant av Holocaust,
er mange mer tilbakeholdne i å forsøke å «løse» teodicéproblemet (Henriksen 2006:82, 85). I stedet velger man å bli
stående ved paradokset, for på den måten å ta lidelsen på
alvor uten nødvendigvis å forlate troen på en allmektig Gud.
Caputos gudsbegrep som respons
Om gudsbegrepet i Caputos bok er direkte motivert av det
ondes problem er vanskelig å si. Betoningen av Guds svakhet og den omfattende innsnevring av forestillingen om
Guds allmakt som Caputo gjør, framstår iallfall til dels å
være motivert i aversjon mot oppfatninger som åpner blant

annet for at Gud har en «mystisk guddommelig hensikt når
et uskyldig barn blir bortført, misbrukt og drept» (Caputo
2006:91). Interessant i denne sammenhengen er også forordet til boken, som ble skrevet like i etterkant av tsunamikatastrofen i romjula 2004. Her polemiserer Caputo mot
religiøse ledere som i media forklarte hendelsen som noe
Gud visste kom til å skje, men valgte å ikke avverge enten
av skjulte årsaker «kun kjent for det guddommelige sinn»
eller som en påminnelse og straff for menneskets syndighet
(Caputo 2006:xi).
Sentralt i Caputos teologiske hermeneutikk er tanken
om at Gud er uten makt til å «gripe inn» i og overstyre
naturens prosesser eller bekjempe hærførere eller tyranner
med makt. Et motspørsmål som melder seg er: Hvordan
kan troen på denne Gud være kilde til håp, når Gud er like
maktesløs som den lidende? Finnes det grunnlag for håp i
dette gudsbegrepet? Hva slags middel har Gud, om ikke ved
makt, til å transformere «det som er»? Det spørs riktignok
om disse spørsmålene, i lys av helheten i Caputos hermeneutikk, kan besvares på en tydelig, «logisk» (og dermed
sterk) måte. Vi kan ikke finne slike garantier hos Gud. Men
begivenheten vitner om beskrivelsen skapelsesberetningens
Gud gir: Det (differensierte) skapte er i en grunnleggende
forstand godt (Første Mosebok:1,1-2,3). Og på denne måten
nærer det skapte til håpet om at begivenhetens svake men
transformative kraft vil komme. Men håp tilhører en annen
kategori enn sikker viten. Den er en svak kraft og denne
svakheten fordrer bønn. Bønnen er et uttrykk for lengselen
og håpet det gode. I møte med lidelsen er bønnen sentral.
Uten at den bortforklarer lidelsen, fastholder bønnen troen
på at lidelsen ikke er alt og at det gode er mer grunnleggende
enn det onde.11
Bønnen er i dypeste forstand en bønn om at begivenheten, Gud, skal skje. Og i øyeblikket Gud skjer, aner vi
et glimt av Guds rike, feltet hvor svake krefter som kjærlighet, omsorg, tilgivelse og omvendelse «regjerer» (Caputo
2006:14). Jesus lider på korset, forlatt av enhver Gud som
kan redde ham med styrke. Men midt i lidelsen lyder et kall
– til opprør mot det onde, til lindring av smerte og sorg,
til ivaretakelsen av det gode. Spørsmålet reiser seg om ikke
Caputo på denne måten gjør lidelsen og den lidende til et
middel, ikke ulikt teodicéforslag vi her har vært inne på.
Men samtidig påpeker han hvordan Gud «teller hver tåre
som faller», for med dette å si at lidelse ikke er gode nyheter
i forkledning, men at «dårlig nytt er dårlig nytt» (Caputo
2006:179). Caputo avviser også muligheten for at lidelsen
kan godtgjøres gjennom troen at den som lider vil få kompensasjon i et liv etter døden (Caputo 2006:251-252). En
slik «økonomi» er fremmed for Guds rike. Lidelsen kan ikke

kompenseres, heller ikke omgjøres eller omskrives. Men den
blir stående som et betingelsesløst kall til den enkelte.
Konklusjon
Caputos gudsbegrep er svakt i form av begrensning av menneskelige erkjennelsesevner og i sin betoning av at Guds
kraft, kraften i begivenheten, er en svak kraft. Begivenheten
som rører seg i navnet Gud er ikke en del av det værende,
men en forstyrrelse av væren. Kallet er en slik forstyrrelse,
det kaller oss hinsides væren: til det gode.
Caputos gudsbegrep kan ses som en respons på teodicéproblemet, i den forstand at det er utformet i oppgjør mot
tilnærminger til problemet som rettferdiggjør lidelsen. Vi
har ingen garantier om at begivenheten vil realiseres. Men
selv i møte med lidelse kan vi finne håp i bønnen om at
begivenheten, Gud, vil skje.
NOTER
Talmudiske tradisjoner, bibelsk teologi (i første rekke profetenes, Jesu og
Paulus’ forkynnelse), Augustin, Peter Damian m.fl.
2
Særlig Kierkegaard og Derrida, men han trekker også inn Levinas,
Nietzsche, Husserl, Heidegger, Benjamin, Marion m.fl.
3
Caputo bemerker her hvordan «svak røst» på ingen måte må leses som en
uviktig eller på annen måte nedlatende beskrivelse – heller det motsatte.
4
«Usannsynlige hypotese» er Caputos egen beskrivelse, se TWoG, 74. Her,
og andre steder hvor jeg på norsk siterer fra boken, gjengir jeg mine egne
oversettelser.
5
Jf. James K. A. Smiths kritikk mot Caputo for å mangle et kriterium for
å identifisere falsk religion. Se Smith 2004:114.
6
Jf. Aristoteles, ”Nicomachean Ethics”: I, 7.
7
«Uløselige paradokser»: Blant annet det klassiske eksempelet: kan Gud
skape en stein som er så tung at han ikke selv kan klare å løfte den?
8
Dette finner Caputo inspirasjon for i Første Mosebok 1,1-2,3. Se videre
Caputo 2006:55-83.
9
Caputos skapelsessyn burde være et interessant utgangspunkt for dialog
med evolusjonsbiologi, uten at han tar opp dette i The Weakness of God.
10
Derav navnet «teodicé», sammensatt av de greske ordene theos (Gud) og
dike (rettferdighet).
11
Jf. hvordan K.E. Løgstrup i forbindelse med det ondes problem snur på
problemstillingen: Hvis det onde avviser en religiøs livstolkning, hvordan
forklarer vi da det gode? Se videre Andersen m.fl. 2002, 157-158.
1
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