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tid og evighet –
evighet i tid?

Illustrasjon: Lene Hauge
Tiden er sentral for mennesket som timelige vesener, men hva er så evigheten for et
menneske som er endelig? Augustins refleksjoner rundt spørsmålet om tiden og evigheten, mennesket og Gud, i Confessiones er en dyptgående og inderlig leten etter sannheten. Augustins syn på tiden viser hvordan spørsmålet om hvordan mennesket kan
forstå seg selv, nærmer seg et svar gjennom forståelsen av tiden og evigheten, av Gud
og skaperverket og av kunnskap og hukommelse.
Av Marie Skjoldal
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H

va er tid? Hvordan måler vi tiden? Og hvordan er forAugustin fant endelig visdomskilden han lengtet etter,
holdet mellom tiden og evigheten, skaperverket og
gjennom en åpenbaring som han mente gav ham et innGud? På en original og følelsesladet måte stiller den kristne
blikk i den guddommelige natur. Han forteller at han så
tenkeren Augustin (354–430) disse spørsmålene i den elGuds usynlige natur gjennom det skapte. Visdomskilden
levte boken av Confessiones. Confessiones i sin helhet er forAugustin fant, var Bibelens Gud. Riktig fortolket, ved hjelp
mulert som en personlig bønn til Gud der Augustins private
av platonismens metoder, mener Augustin at Bibelen forminner – minner fra det syndige livet han levde før han
teller sannheten om det guddommelige. ������������������
I Augustins beretkonverterte til kristendommen – vies mye oppmerksomhet i
ning om sin egen åpenbaring er innflytelsen fra platonismen
de første bøkene. Confessiones overskrider imidlertid det rent
tydelig: «Having been admonished by the Platonists’ books
personlige. Ved å gå inn i seg, selv søker Augustin en sannto return into myself, I entered into my innermost self, with
het som er tilgjengelig for alle mennesker. Spørsmålene om
you [God] as my guide» (Conf. 7.10.16; Stump & Kretzman
tid er knyttet til Augustins søken etter
2007:72). Gjennom platonismen lærte
Gud, og tidsanalysen har betydning for
Augustin å rette blikket innover mot
Den sanne Gud er væren
det Augustin mener er menneskets frelsin egen sjel, i stedet for utover mot den
som sådan – ipsum esse.
sesvei. Fordringen er å nærme seg Gud.
materielle natur. Platonismen lærte ham
Han er det hvis eksistens er
Og veien til Gud går gjennom mennesogså å «se» med intellektet i stedet for
nødvendig, og han er oppkets indre. Ved å rette «blikket» innover,
sansene. Augustins tenkning har mye
havet til alt hvis eksistens
kan mennesket finne en kunnskap som
til felles med Platons idélære og nyplaikke er nødvendig.
er sikrere enn noen sanseerfaring. Tiden
tonikeren Plotins begrep om «Det ene».
er en selvfølgelig del av menneskets sanI likhet med Platon mener Augustin at
selige tilværelse, en tilværelse det ikke kan løsrive seg fra.
det finnes en evig og uforanderlig sannhet som er mer virkeIntellektet gir imidlertid mennesket muligheten til å oppnå
lig enn den sansbare verden. Men det er Moses’ Gud som reen høyere forståelse for tiden og for sin egen situasjon.
presenterer sannheten for Augustin. I Augustins åpenbaring
Hvilken forståelse er det Augustin mener mennesket kan
sier Gud, slik han sa til Moses, at han er det som virkelig er:
oppnå? Vi skal her forsøke å finne svaret ved å undersøke
«I am who am (ego sum qui sum)» (Conf. 7.10.16; Stump &
hans syn på evighet gjennom hans forståelse av det guddomKretzman 2007:72).
melige, og hans fascinerende forklaring på hvordan en evig
Etter bruddet med manikeerne avviste Augustin at det
Gud kan skape en verden i tid. Augustins berømte tidsanalyfinnes to evige og rivaliserende krefter – det gode og det
se er forbløffende moderne, og vi skal også se at den har mye
onde. Alt som er, er av Gud. Følgelig er det onde kun et
til felles med Aristoteles’ naturfilosofiske analyse. Til slutt
fravær av det gode, og ikke en selvstendig makt. Augustin
skal vi undersøke hvorvidt Augustin åpner for at mennesket
beholdt imidlertid manikeernes vektlegging av den negative
kan erfare evigheten i tiden.
teologi (via negativa); Gud skal ikke tilskrives menneskelige
egenskaper. Men Gud skal heller ikke forstås som en slags
lysmasse med uendelig, romlig utstrekning, slik Augustin
Det guddommelige
mente da han fulgte manikeernes lære. Etter åpenbaringen
I den syvende boken av Confessiones beskriver Augustin sin
er den sanne Gud for Augustin immateriell, evig og uten utegen åpenbaring. Åpenbaringen spilte en sentral rolle da han
strekning. Den sanne Gud er væren som sådan – ipsum esse.
konverterte til kristendommen i en alder av 31 år. Slik han
Han er det hvis eksistens er nødvendig, og han er opphaselv forteller det, fant han i åpenbaringen det han hadde lett
vet til alt hvis eksistens ikke er nødvendig. Augustin forstår
etter siden han leste Ciceros Hortensius som tenåring. Cicero
ikke lenger Gud i sansemessige, materielle kategorier: «I was
hadde vekket en lengsel etter visdom i ham, og lengselen
now loving you [God], not some sensory image instead of
hadde først ledet ham i retning av den kristne læren som
you» (Stump & Kretzman 2007:71). Gjennom platonismen
hadde preget oppveksten hans gjennom moren Monika.
tilegnet Augustin seg evnen til å «se» Gud i intellektuelle,
Han kunne imidlertid ikke slå seg til ro med barnetroen;
immaterielle kategorier. Som den høyeste form for væren,
den ortodokse kristendommen hadde blant annet probleden som overstiger selv menneskets fornuft, må Gud være
mer med å forklare hvordan det kan finnes ondskap i en
vesensforskjellig fra, men likevel lik, alt annet. Mennesket,
verden der Gud er god og allmektig. Augustin sluttet seg
som har mindre væren enn Gud, kan aldri erkjenne Gud
i stedet til manikeerne og deres syn på tilværelsen som en
fullt ut. Men mennesket kan nærme seg Gud ved å rette
kamp mellom det gode og det onde. Han tok senere avstand
«blikket» innover mot det evige i seg selv.
også fra manikeernes lære.
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væren er ingenting.
Evighet og skapelse
Augustin tolker «begynnelsen» (in principio) som
Med «evighet» menes tiden i sin helhet, uten begynnelse
en timelig begynnelse, men også som Ordet eller Guds
eller slutt (Oxford Dictionary of Philosophy). Begrepet kan
sønn: «Thus, thou didst speak and they were made, and by
forstås som en endeløs mengde med tid. Men det kan også
thy Word thou didst make them all» (Conf. 11.5.7; Outler).
forstås som en form for tidløshet. Boethius (ca. 475–525)
Guds ord er evig og uforanderlig. Han taler ikke slik et
skiller mellom «endeløshet» og «evighet». Ifølge Boethius
menneske gjør, med stavelser som etterfølger hverandre.
skaper vårt løpende «nå» tid og endeløshet, mens det gudSkapelsen skjer ikke på et bestemt tidspunkt, for Gud taler
dommelige «nå» er ubevegelig og evig. Augustins evighetsikke i tid. Historien om at Gud skapte verden i løpet av
begrep må forstås i tråd med Boethius’ definisjon av «evigseks dager, er ifølge Augustin en metafor. I skapelsesberethet», altså som en form for tidløshet.
ningen refererer «før» og «etter» til en kausal rekkefølge, og
Ifølge første Mosebok, som Augustins skapelsesoppfatikke til en rekkefølge i tid. �����������
Verden skaning er basert på, skapte Gud himpes her og nå: «[…] at the same time
mel og jord i begynnelsen. Aristoteles
Guds ord er evig og uforanand always thou sayest what thou say(384–323 f.Kr.) argumenterer imot en
derlig. Han taler ikke slik
est» (Conf. 11. 7.9; Outler). Alt som
slik absolutt begynnelse, fra et naturet menneske gjør, med stahar vært og vil bli, er tilstede samtidig
filosofisk perspektiv. Ifølge Aristoteles
velser som etterfølger hverog alltid for Gud i evighetens øyeblikk
kan ikke tiden ha noen begynnelse,
andre. Skapelsen skjer ikke
(nunc aeternitatis): «Thy years are but a
fordi en begynnelse impliserer at det
på
et
bestemt
tidspunkt,
for
day, and thy day is not recurrent, but
fantes tid før tiden fantes. På samme
Gud taler ikke i tid.
always today […] Thy ’today’ is eternimåte må alt som settes i bevegelse, bety» (Conf. 11. 13.16; Outler). Det skjer
veges av noe. Og alt som begynner å
ikke noe i skaperverket som ikke allerede er tilstede for Gud.
eksistere, må være dannet ut av noe som allerede finnes. I
Hvis dette gjelder skapelsen, gjelder det også dommedag.
Confessiones’ ellevte bok undersøker Augustin hvordan uniDommedag finnes allerede i Guds bevissthet.
versets begynnelse i tid er mulig. Skaperverket skriker med
Spørsmålet om hva Gud gjorde før han skapte himmel
sitt blotte nærvær at det ble skapt, ifølge Augustin: «look
og jord er for Augustin meningsløst: «Now, are not those still
around; there are the heaven and the earth. They cry aloud
full of their old carnal nature who ask us: ‘What was God
that they were made, for they change and vary» (Conf.
doing before he made heaven and earth?’» (Conf. 11. 10.12;
11.4.6; Outler). Endring er for Augustin tap og tilegnelse av
Outler). Den som stiller et slikt spørsmål, er ledet av sanværen. Men sann væren er uforanderlig. Det som endrer seg,
sene og bundet av tidskategorier. Guds evighet er uforenlig
må derfor være skapt. Og himmel og jord kan ikke ha skapt
med timeligheten. Timeligheten kjennetegnes av hendelser
seg selv før de eksisterte. Det var Gud – sann væren – som
som etterfølger hverandre. Evigheten er alltid tilstede i sin
skapte dem. Men ikke slik et menneske skaper noe. Gud
helhet: «[…] all, past and future, is created and issues out of
skapte ikke himmel og jord fra noe sted, for verden eksisthat which is forever present» (Conf. 11.11.13; Outler). Den
terte ikke før den ble skapt. Gud skapte heller ikke himmel
evige og uforanderlige Gud kan ikke ha skapt verden på noe
og jord ut av noe annet, for ingenting eksisterte før jorden
tidspunkt. En slik skapelse ville motsi Guds uforanderligble skapt. Følgelig skapte Gud himmel og jord ut av intet (ex
het. Før Gud skapte verden, eksisterte derfor ikke tiden. Da
nihilo). At Gud skapte alt ex nihilo, betyr også at Gud ikke
Gud skapte materiell natur og utstrekning, skapte han også
skapte verden ut fra sin egen guddommelige substans. Gud
tid. Følgelig fantes ikke noe «før» før verden og tiden ble til:
er sann, fullkommen og uavhengig væren. Alt annet som
«For thou madest that very time itself, and periods could not
eksisterer, har væren, men dets væren er betinget av Gud, og
pass by before thou madest the whole temporal procession»
det har dermed i en forstand også ikke-væren. Derfor er det
(Conf. 11.13.15; Outler).
skapte foranderlig, avhengig og forgjengelig. For Augustin
Augustin besvarer slik Aristoteles’ argumenter imot tier menneskesjelen en av Guds skapninger, ikke en del av
dens begynnelse ved å skille skarpt mellom tid og evighet.
Guds guddommelige natur fanget i en fysisk kropp. Alt som
Tid forutsetter bevegelse. Gud er ubevegelig. Følgelig faneksisterer, inkludert all fysisk natur, er skapt av Gud, og det
tes det ikke tid før skapelsen. I skapelsen aktualiseres Guds
er derfor godt i den grad det har væren. Skaperverkets ulike
evige vilje; Gud tar ingen «ny» beslutning. Ifølge Augustin
grader av væren gjør det mer eller mindre godt. Som sann
gjelder Aristoteles’ argumenter bare for ting som har en beværen er Gud fullkomment god. Det finnes ingen ond makt
gynnelse i tid, ikke for selve tidens begynnelse.
som er det motsatte av Gud, for det motsatte av fullkommen
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Augustins løsning fikk stor innflytelse på middelalderens
tenkning. Også på 1700-tallet gjorde innflytelsen seg gjeldende, i form av Leibniz’ kritikk av Newtons syn på tid som
absolutt og uavhengig av skaperverket. Leibniz mener, som
Augustin, at tiden bare eksisterer i forhold til den materielle
natur, og at det derfor ikke eksisterte tid før skapelsen.

part can serve as a measure of the whole, and the whole
must be composed of parts, whereas time is not
supposed to be composed of nows. (Mann 2006:210)

Verken fortid, fremtid eller nåtid er altså aktualisert som tid.
Eksisterer da tid overhodet?
I kjølvannet av Aristoteles’ paradokser fulgte ulike løsninger, blant annet teorier om tid som udelelige atomer.
Augustin har en ny og ganske annerledes løsning.

Aristoteles’ paradokser
I Fysikken 4.10 presenterer Aristoteles noen paradokser som
kan tyde på at tiden ikke har reell eksistens som naturfenomen. Paradoksene Aristoteles presenterer, etterfølges ikke av
noen eksplisitt løsning. Aristoteles’ analyse satte sitt preg på
andre teorier om tid i antikken og middelalderen, inkludert
Augustins, som har klare likhetstrekk med Aristoteles’.
Nuet står sentralt i Aristoteles’ analyse. I begrepet «nå»
kombinerer Aristoteles ofte to ideer: nåtid og øyeblikket.
Øyeblikket har ingen varighet, men tjener som en grense
mellom fortid og fremtid. Nåtid behandles av Aristoteles
som et øyeblikk, for hvis nåtiden var utstrakt i tid, ville den
overlappe med fortiden og fremtiden.
Når innholdet i nuet endres, avløses det av et nytt nu.
Uten endring ville ikke mennesket oppleve verken et nytt
nu eller tid som sådan, fordi tid er en eller annen form for
avstand mellom ulike nu, slik Aristoteles ser det. Når tiden
måles, måles den i forhold til bevegelsen som skiller ulike
nu. Tid er slik et målbart aspekt ved bevegelse som kommer
til uttrykk i menneskesinnet. Himmellegemenes bevegelser
tjener som et urverk. Men tid er ikke det samme som bevegelse. Tidens hastighet og retning er alltid den samme, mens
bevegelsens hastighet og retning kan variere. Uten bevegelse
ville det imidlertid ikke ha eksistert tid. Ifølge Aristoteles er
tiden en form for objektiv realitet selv om den ikke eksisterer
utenfor menneskesinnet.
Tid deles inn i fortid og fremtid. Fortiden har vært, men
er ikke lenger. Fremtiden skal komme, men er ikke enda.
Nuet skiller fortid og fremtid, men er ikke selv en del av tiden. Spørsmålet om når det nåværende øyeblikket opphører,
fører alltid til en selvmotsigelse. Øyeblikket kan ikke opphøre mens det eksisterer. Det kan heller ikke opphøre i neste
øyeblikk, for øyeblikk eksisterer aldri samtidig. Og øyeblikket kan heller ikke opphøre i et påfølgende øyeblikk når det
allerede er borte. Samtidig synes det umulig å tenke på det
nåværende øyeblikket som kontinuerlig eksisterende; det
ville innebære at fortidige hendelser skjer i nåtid. Aristoteles
beskriver paradokset slik i Fysikken 218a3:

Augustins syn på tid
Ifølge Augustin skapte altså Gud tiden sammen med skaperverket. I første del av Confessiones’ ellevte bok etablerer
Augustin skillet mellom evighet og tid. At mennesket opplever tid, impliserer at mennesket endrer seg og dermed er
skapt. Opplevelsen av tider som etterfølger hverandre viser
at mennesket ikke har fullkommen væren. Sann, uforanderlig væren har ingen tidsopplevelse; for Gud er alt til stede
samtidig i evighetens øyeblikk.
Men hva er så tid? Som mennesker lever vi i tid, ikke i
evighet, og vi synes å vite med den største selvfølgelighet hva
tid er i vårt daglige virke. Likevel er det svært vanskelig for
oss å redegjøre for hva det egentlig er: «If no one asks me,
I know what it is» (Conf. 11.14.17; Outler). I likhet med
Aristoteles observerer Augustin at verken fortid eller fremtid
synes å eksistere. Da gjenstår bare nåtiden. Men hvis nåtiden alltid var til stede, ville den ikke være tid, men evighet:
«Thus, can we not truly say that time is only as it tends toward nonbeing?» (Conf. 11.14.17; Outler). Tid synes å være
en form for ikke-væren.
Selv om fortid og fremtid tilsynelatende ikke eksisterer,
måles både tiden som er gått, og tiden som skal komme.
Fortiden og fremtiden omtales ofte som lang eller kort.
Hvordan kan noe som ikke eksisterer, være langt eller kort?
Fortiden kan ikke være lang når den ikke lenger finnes. Den
kan heller ikke være lang som nåtid, for en lengre tidsperiode kan ikke eksistere samtidig. Og nåtiden, som synes å være
det eneste som eksisterer, lar seg ikke kvantifisere. Augustin
viser hvordan nåtiden kan reduseres ned til stadig mindre
bestanddeler: «If any fraction of time be conceived that cannot now be divided even into the most minute momentary
point, this alone is what we may call time present. […] But
the present has no extension whatever» (Conf. 11.15.20;
Outler). Det synes umulig å gripe nåtiden. Så snart den gis
utstrekning, deles den inn i fortid og fremtid. Nåtiden har
ingen utstrekning. Augustin sammenligner nåtiden med
overgangen fra liv til død. Når er man døende? Tilstanden
synes å være umulig, siden man må være enten levende eller
død. Loven om det utelukkede tredje (tertium non datur)
utelukker mellomtilstanden «døende». Ifølge Augustin er

Further, when a divisible thing exists, if it does, either all
or some of its parts must exist. But time is a divisible
thing of which some has occured, while some is going to
be, and none is. For now is not a part of time, since a
7

Marie Skjoldal

det ikke mulig å gi noen rasjonell forklaring på dødsøyeblikBåde fortid og fremtid måles i nåtid ved hjelp av hukomket. Augustin ser altså på nåtiden som svært problematisk,
melsen: «It is in you, O mind of mine, that I measure the
men han omtaler den likevel som en del av tiden.
periods of time» (Conf. 11.27.36; Outler). En lang fremtid
Slik Augustin ser det, må fortid, fremtid og nåtid eksiser dermed egentlig en lang forventning av fremtiden, mens
tere, til tross for alt som tyder på det motsatte. For noe som
en lang fortid er en lang hukommelse av fortiden. Lengden er
ikke finnes, kan ikke ut fra menneskesinnet omtales som
sannsynligvis lengden på utstrekningen i sinnet, men dette
fortid eller forutsis som fremtid. Hvor er så denne fortiden
er en mental og ikke en tidsmessig lengde.
og fremtiden? Augustin finner svaret i nåtid: «[…] wherever
Som Aristoteles mener Augustin at tid ikke er identisk
they are, they are not there as future or past, but as present»
med bevegelse. Solens bevegelse er ikke tiden. Om solen
(Conf. 11.18 23; Outler). I form av tre mentale tilstander
stod stille, ville tiden fortsatt gå. Om solen bevegde seg dobkan fortid, fremtid og nåtid eksistere samtidig i menneskebelt så fort, ville tiden forbli den samme. Det samme gjelder
sinnet. Fortidige hendelser hentes frem fra hukommelsen
all annen bevegelse: «Therefore, time is not the motion of a
i form av bilder av sanseinntrykk.
body» (Conf. 11.24.31; Outler). Men
Fortiden eksisterer slik i nåtid i form
tiden er heller ikke uavhengig av beEn lang fremtid er dermed
av erindring. Når vi tenker på hva
vegelse. Hvis ingenting hendte eller
egentlig en lang forventning
som skal skje senere, er fremtiden er
eksisterte, ville ingen oppleve fortid,
av fremtiden, mens en lang
til stede i nåtid i form av forventning.
fremtid eller nåtid. Augustin er videre
fortid er en lang hukommelse
Forutsigelser av hendelser i en fremenig med Aristoteles i at tiden har et
av fortiden. Lengden er sanntid som enda ikke eksisterer, er mulig
objektivt aspekt selv om den bare har
synligvis lengden på utstrekfordi årsaker til og tegn på fremtidige
utstrekning i menneskesinnet: «All are
ningen i sinnet, men dette er
hendelser eksisterer i nåtid. Årsakene
driven on at the same speed and with
en mental og ikke en tidsmesog tegnene gir opphav til nåtidige
a similar movement. The man whose
sig lengde.
forestillinger om fremtiden. Augustin
life was shorter passed his days no
bemerker at det kanskje vil være mer
more swiftly than the long-lived» (De
passende å omtale fortid, fremtid og nåtid som «fortid i nåciv. Dei 13.10; Stump & Kretzman 2007:113). Tiden er den
tid», «nåtid i nåtid» og «fremtid i nåtid». For de tre tidene
samme for alle som opplever den.
eksisterer samtidig i sinnet i form av hukommelse, direkte
Augustin gir slik en psykologisk forklaring på Aristoteles’
erfaring og forventning: «The time present of things past is
paradokser. Han definerer ikke fenomenet tid filosofisk eller
memory; the time present of things present is direct experiteologisk, men forsøker i stedet å forklare hvordan mennesence; the time present of things future is expectation» (Conf.
ket opplever tiden og hvordan tiden kan eksistere ut fra et
11.20.26; Outler).
psykologisk perspektiv. Tiden er reell, men den er en mental
Tid er en utstrekning (distentio) av noe, sannsynligvis
størrelse. Tidsopplevelsen er subjektiv, og enkeltindividet
sinnet (animus): «The extendedness may be of the mind
kan sies å fungere som et referansepunkt for fortid, fremitself» (Conf. 11.26.33; Outler). Utstrekningen blir til når
tid og nåtid. Uten et referansepunkt gir ikke tidskategoriene
sinnet holder fast ved fortiden mens det er oppmerksomt
noen mening. Mennesket kan sammenlignes med et fyrtårn
på nåtiden i forventning om fremtiden. Å resitere en salme
som to båter passerer forbi. Fyrtårnet utgjør referansepunktjener som eksempel:
tet for før og etter. Uten fyrtårnet eksisterer det ikke noe før
og etter, bare to båter som beveger seg. Fortiden er knyttet til
The span of my action is divided between my memory,
individet. Mannen jeg snakket med på festen i går, opptrer
which contains what I have repeated, and my e x p e c i min fortid. Men mannen selv sitter på bussen i nåtid. Når
tation, which contains what I am about to repeat. Yet my
jeg ser ham for meg, gjør jeg det også i nåtid. Dagboken
attention is continually present with me, and through it
jeg skrev da jeg gikk på ungdomsskolen, oppleves som en
what was future is carried over so that it becomes past.
gjenstand fra fortiden. Men den hviler i hendene mine her
(Conf. 11.28.38; Outler)
og nå.
Augustins tidsanalyse har likhetstrekk med moderne,
Augustin mener, som Aristoteles, at tiden måles ved å måle
fenomenologiske syn på tid, slik som Husserls. I lys av
utstrekningen i tid mellom sanseinntrykkene etter hvert
Husserls livsverden (lebenswelt) kan tidsopplevelsen ses
som de oppleves og fester seg i hukommelsen. Lengden på
som en del av menneskets naturlige måte å orientere seg
fremtidige hendelser måles ved hjelp av inntrykk som er lapå. Tidsopplevelsen er en del av vårt forhold til verden.
gret i hukommelsen og som gir opphav til forventninger.
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Menneskets minner fra fortiden og forventninger om fremtiden inngår i dets subjektive opplevelseshorisont og har stor
betydning for hvordan det orienterer seg. Tidsopplevelsen
er subjektiv og tilfeldig, men den er samtidig allmennmenneskelig og universell.

Outler). ����������������������������������������������
Manglende helhetsforståelse og urolighet skyldes avstand til Gud. Gud er sannhet – evig sannhet. Ved å
nærme seg sannheten gjennom intellektet, nærmer det tidsbundne mennesket seg evigheten: «The person who knows
truth knows it, and one who knows it knows eternity: Love
knows it. Eternal truth, true love, beloved eternity: you are
my God» (Conf. 7.10.16; Stump & Kretzman 2007:72). I
sitt senere forfatterskap avviser Augustin at veien til sannhet
innebærer å huske kunnskap mennesket hadde før fødselen,
det Platon kaller anamnesis. Kunnskapen kommer i stedet
som en «belysning» av sinnet: «[…] it is more credible that
there is present in them, to the extent that they can receive
it, the light of eternal reason where they see these immutable
truths, and not that they knew them once and have forgotten them, as Plato and people like him thought» (Retract.
1.4.4; Stump & Kretzman 2007:149). Den intellektuelle
kunnskapen er uforanderlig og evig. Med Guds hjelp er
kunnskapen tilgjengelig for mennesket. Men den intellektuelle «belysningen» kommer ikke automatisk: Intellektet må
være mottakelig for den. Stjernene roper at de er skapt, men
bare hvis mennesket er lydhørt. Mennesket er bortvendt fra
lyset og behøver Kristus for å vende seg mot det. I evangeliet
talte Gud til mennesket gjennom Jesu timelige stemme for å
gjøre mennesket mottakelig for den evige sannheten det kan
finne i seg selv: «[…] and this sounded in the outward ears
of men so that it might be believed and sought for within,
and so that it might be found in the eternal Truth, in which
the good and only Master teacheth all his disciples» (Conf.
11.8.10; Outler). Jesus står i krysningspunktet mellom tid
og evighet, menneske og Gud. Men hvor finnes Jesu lidelseshistorie? For Gud skjer alt samtidig i evighetens øyeblikk;
Jesu lidelseshistorie finnes i evigheten. I evigheten finnes
også menneskets mottakelighet.
I beretningen om sin egen åpenbaring beskriver
Augustin en opplevelse av tidløshet. Men han hevder ikke
at mennesket blir en «tidløs skapning» under en slik flyktig
kontakt med den guddommelige visdom. Mennesket kan
ikke forstå evigheten. Det kan bare nærme seg en erfaring av
en tilstand der det ikke preges av forstyrrende bruddstykker
fra fortiden og desorienterte tanker om fremtiden. Augustin
tviler på at det er mulig for mennesket å forstå Gud fullt ut,
og han hevder ikke at mennesket kan bli ett med Gud. Den
evige visdommen som mennesket kan få kontakt med, er
både lik og ulik mennesket selv:

Kontrast
Augustins løsning på Aristoteles’ paradokser – tiden som tre
mentale tilstander som kan eksistere samtidig i sinnet – får
paradoksalt nok tiden til å ligne på evigheten. Men Augustin
ønsker sannsynligvis å fremheve kontrasten mellom Guds
evighet og menneskets timelighet. For mennesket er tiden
tilgjengelig samtidig i nåtid. Men den er alltid inndelt i kategoriene fortid, fremtid og nåtid. Bare for Gud er tiden tilgjengelig i sin helhet uten en slik inndeling.
Siden Gud skapte tiden sammen med skaperverket, er
det meningsløst å spørre hvorfor han ikke skapte universet
før. Men man kan spørre hvorfor Gud ikke ønsket et evig
univers uten en begynnelse. Kanskje er svaret at Gud ved å
skape et tidsbundet univers, et univers som er avhengig av
hans evige eksistens, tydeliggjør sin godhet og makt.
Kunnskap
Augustin var en av de første som snakket om det indre mennesket – mennesket som er ledet av intellektet og ikke sansene. �����������������������������������������������������
Menneskets fornuft er det i skaperverket som er nærmest Gud: «But among the things which have been created by
God, the rational soul, when it is pure, surpasses all [other
things] and is closest to God» (De ideis; Stump & Kretzman
2007:181). Mennesket er tidsbundet, men det lever i tiden
på en annen måte enn andre skapninger. Ved hjelp av intellektet – «sjelens øye» – kan mennesket reflektere over tiden
og oppnå et metaperspektiv som ikke er tilgjengelig for dyr.
Augustins tidsanalyse viser hvordan mennesket ved å bruke
intellektet kan oppnå en høyere forståelse for noe som i den
daglige, sanselige tilværelsen virker innlysende.
For Augustin henger kunnskap, frelse og lykke sammen.
Han skiller ikke skarpt mellom kunnskap om verden og
frelse, slik det ble vanlig å gjøre i renessansen. Ved å forstå
skaperverket nærmer mennesket seg Gud. Mennesket lever
i en materiell verden, og dets sanselighet og tidsbundethet
kan ikke avskaffes. Men når mennesket er ledet av sansene,
er det desorientert og ser ikke sammenhengen i tilværelsen.
Det danner seg forestillinger, men disse er bare bruddstykker av helheten. Sinnet vandrer hvileløst fra fortid til fremtid, mens det urolige mennesket søker værensfylde: «[…]
Their heart still flies about in the past and future motions
of created things, and is still unstable. Who shall hold it and
fix it so that it may come to rest for a little» (Conf. 11.11.13;

What is it that shineth through me and striketh my heart
without injury, so that I both shudder and burn? I�������
shudder because I am unlike it; I burn because I am like it.
It is Wisdom itself that shineth through me […]. (Conf.
11.9.11; Outler)
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Hukommelsens rolle
Hukommelsen spiller en sentral rolle i Augustins tidsanalyse. I bok ti av Confessiones er erindringen og dens mysterier Augustins hovedtema. Hukommelsen har imidlertid
spilt en uunnværlig rolle også for de forutgående bøkene,
der Augustin undersøker minnene og bekjenner syndene fra
tiden før han ble frelst. Erindringen er også viktig for de siste
bøkene, bok 11-13, der Augustin undersøker rollen treenigheten har spilt i livet hans. Ved å undersøke sitt eget livsløp
vil Augustin vise at den evige Gud kjente til og styrte hans timelige utvikling. Jean-Marie Le Blond beskriver Confessiones
som et uttrykk for hukommelsens tre funksjoner: bok 1–9
omhandler minner om fortiden, bok 10 fokuserer på nåtiden, mens bok 11–13 omhandler forventninger om fremtiden (Stump & Kretzman 2007:151).
I sin søken etter kunnskap om Gud retter Augustin blikket innover, mot selvet og hukommelsen med dens ukjente
dybder. Erindringen er langt mer enn et lager. Den er sinnet
selv med alle dets kognitive funksjoner: «Great is the power
of memory. It is a true marvel, O my God, a profound and
infinite multiplicity. And this is the mind, and this I myself
am» (Conf. 10.17.26; Outler). Hukommelsen er ikke bare
minner om fortiden; den omfatter både nåtiden og forventninger om fremtiden. Hele tidsopplevelsen er slik knyttet
til erindringen. I hukommelsen møter Augustin seg selv,
sine tidligere handlinger og sanseinntrykk. Det han finner
i erindringen, viser veien for fremtiden. Det er også gjennom hukommelsen mennesket kan nærme seg evigheten.
Mennesket er det som ligner Gud mest av alt i skaperverket.
Sinnets tre tidstilstander kan ses som et bilde på de tre personene i Gud (Mann 2006:206). De tre tilstandene overskrider fortiden og fremtiden i ett sammenflettet nå, slik Gud
eksisterer i evighet utenfor tiden. Fortid i nåtid er et bilde
på Faderen. Her kjenner mennesket seg selv og «skaper» nye
representasjoner av ting som knytter det til den verden som
Gud har skapt. Nåtid i nåtid er et bilde på Sønnen, Guds
Ord, som formidler overgangen fra evighet til tid. Og fremtid i nåtid representerer Den hellige ånd, som skal komme
for å fullføre Sønnens oppdrag. Gjennom hukommelsen
kommer mennesket nær Begynnelsen, der Gud skapte alt og
så at skaperverket var godt.

For Augustin er hukommelsen dynamisk og aktivt skapende. Minnene er ikke statiske, men omformes av hukommelsen hver gang de kontempleres. Den som husker, er ikke
den samme som den som lagret inntrykkene. Nye erfaringer
og ny innsikt setter sitt preg på minnene. Fortiden ses fra et
bestemt perspektiv, og øyeblikket kaster et spesielt lys over
den. Som nevnt tidligere kan Augustins syn på tid sies å
ha likhetstrekk med moderne, fenomenologiske tilnærminger. Augustins prosjekt i Confessiones kan tolkes som et uttrykk for en historisitetstenkning; han undersøker hvordan
han har blitt den han er, og hvordan han fremdeles blir til.
Han er sitt levde liv i nåtid. Måten å orientere seg på i nåtid
er knyttet til fremtiden. Fremtidige handlinger baseres på
det som er tilgjengelig i hukommelsen. Og det som er tilgjengelig i hukommelsen, preges av nåtiden. Når Augustin
i Confessiones minnes tiden før omvendelsen, gjør han det i
lys av Gud og evigheten. Hans forhold til manikeerne er til
stede i nåtid i form av minnene, og oppgjøret han tar med
sine tidligere oppfatninger, tas i nåtid. Hvis Augustin hadde
fortsatt å følge manikeernes lære, ville hans fortid ha sett helt
annerledes ut. Øyeblikkets perspektiv ville ha kastet et helt
annet lys over den. Augustin foretar en verdivurdering av sin
egen historie i lys av Guds evighet. Målet er å orientere seg
mot evigheten:
[...] and I may be gathered up from my old way of life to
follow that One and to forget that which is behind,
no longer stretched out but now pulled together again—
stretching forth not to what shall be and shall pass away
but to those things that are before me. (Conf. 11. 29.39;
Outler)

Det religiøse kaster et nytt lys over fortiden og viser samtidig
veien frem. Slik tolket er lyset Gud kaster over øyeblikket,
det som knytter øyeblikket til evigheten.
Når mennesket er opplyst, orienterer det seg på en
annen måte; det utfører sine handlinger og tar sine valg i
evighetens perspektiv. Når mennesket griper hele seg – sin
fortid, fremtid og nåtid – i lys av Guds evighet, finner mennesket ro og opplever værensfylde.
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