
omoraliskt motsäger tanken om att instinkten om sin egen överlevnad 
skulle vara den högsta moraliska standarden. Det enda alternativet som 
kvarstår är att denna högre moraliska standard har ett transcendent 
ursprung. Den måste ha sitt ursprung i en entitet som står över 
samhällen, individer och instinkter. En sådan varelse kallar vi Gud. I vårt 
eget huvud finner vi en moralisk kompass som denne Gud uppenbarat för 
oss och som vittnar om hans existens (Rom. 2:14-16). 
 

4. Medvetenhet och fri vilja 
Människokroppens psyke är ett av de kraftfullaste argumenten för en 
teistisk världsbild. Om allt bara är materia och energi som styrs av 
naturlagar så kan det omöjligt existera någon fri vilja eller ett sant 
medvetande. Vårt medvetande är i så fall endast en illusion som våra 
kemiska processer i hjärnan orsakar och inte något verkligt. Om 
naturlagar är det enda som styr oss så agerar vi endast utefter det som de 
kemiska processerna i hjärnan determinerat helt sedan Big Bang. Den 
materialistiske professorn William Provine är konsekvent i sin slutsats: 
”Låt mig sammanfatta min syn på vad modern evolutionär biologi säger 
oss klart och tydligt… Det finns ingen slutlig grund för etik, ingen ultimat 
mening med livet och ingen fri vilja för människor heller.” (Origins 
Research 16 (1/2), s. 9, 30 april, 1994). Få lever dock konsekvent med den 
synen på världen och måste därför låna en teistisk världsbild för att ens 
kunna börja argumentera emot teismen. 

 
5. Människors erfarenhet 

Det sista argumentet grundar sig på vittnesbördet från miljontals 
människor som säger sig ha erfarit verkligheten av Guds existens. 
Människor från olika samhällsskikt, kulturer, tidsåldrar och bakgrund kan 
vittna om samma erfarenhet: De har haft en andlig upplevelse med Gud. 
Människors liv har förvandlats och förändrats dramatiskt efter att ha 
testat löftena i Bibeln. De kan vittna om att de känner Gud och har fått 
samvetsfrid, hopp, bönesvar, tilltal och upplevelser som är för otroliga för 
att bortförklaras av tillfällighet och slump. Även du kan få uppleva Gud. 
Hans löfte till dig är: ”Smaka och se att Herren är god!” (Ps. 34:9) 

Jakten på sanning 
Finns Gud? 

 
En av historiens mest kontroversiella frågor är huruvida det finns en Gud 
eller inte. I sekulära Sverige är många benägna att svara: Nej. Men ofta är 
det ett känslomässigt önsketänkande som ligger till grunden för det svaret 
snarare än en framstuderad övertygelse. Även många som svarar ja begår 
samma fel. Få kan ge ett intelligent svar på varför de tror på Gud. Finns 
det ens intelligenta orsaker att tro på Guds existens? Svaret är ja, och vi 
ska här titta på fem av dem. 
 

1. Universums ursprung 
Varför finns något i stället för ingenting? Det finns fyra möjliga svar: 
Universum är antingen en illusion, självexisterande, självskapat eller 
skapat av något självexisterande. Om universum vore en illusion så måste 
man fråga sig vem som har illusionen. Precis som en dröm förutsätter en 
drömmare, så förutsätter en illusion någon som blir förd bakom ljuset. 
Descartes slog hål på illusion-teorin med de berömda orden: ”Jag tänker, 
alltså finns jag.” Det andra alternativet är att universum är 
självexisterande, alltså evigt. Det finns dock stora vetenskapliga och 
filosofiska problem med den slutsatsen. Vetenskapligt sett har forskare 
gjort observationer som tyder på att universum expanderar och inte är 
statiskt. Därför tror de flesta forskare idag att universum hade en början. 
Termodynamikens andra lag instämmer. Den säger att energi alltid 
förlorar kvalitet när den omvandlas. Det innebär att universum går mot 
större och större oordning (entropi). Efter tillräckligt lång tid kommer allt 
att nå den så kallade värmedöden, då inget utom värme (den lägsta 
formen av energi) existerar. Men om universum är evigt så skulle vi nått 
värmedöden för oändligt länge sen. Att vi inte gjort det visar att 
universum måste haft en början. Filosofiskt är det också omöjligt att tänka 
att tiden aldrig haft en början. För i så fall skulle det ha gått ett oändligt 
antal tidsenheter i universums historia fram till idag. Men det är per 
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definition omöjligt att räkna till en oändlighet. Därför måste tiden haft en 
början. Det tredje alternativet är att universum skapat sig själv. Men det 
är logiskt och vetenskapligt omöjligt. För att kunna orsaka sin egen 
existens måste det först existera. Det enda logiska alternativet som 
kvarstår är att universum orsakats av något självexisterande. Allt som har 
en början har en orsak. Det måste finnas något som själv är evigt som kan 
sätta igång ett universum. En sådan entitet är själva definitionen av Gud. 
 

2. Design och information i naturen 
Design är en term som vi använder för att kommunicera saker som 
skönhet, ordning, ändamålsenlighet och information. När vi ser detta 
förutsätter vi alltid en designer. Men vi ser även design i naturen. Vi ser 
naturlagar som styr ordningen i universum. Vi ser konstanter och 
relationer som kan uttryckas i formler. Vi ser ändamålsenlighet i varje 
planta och i varje kroppsdel och organ i människan. Vi finner information i 
t.ex. en DNA sträng som tolkas av cellkärnans olika delar. Vi finner inte 
bara design, utan komplexitet bortom all mänsklig tankeförmåga. Vi 
finner oreducerbar komplexitet – saker som behöver många olika 
komponenter samtidigt för att kunna fungera och ha en funktion. Vi 
finner liv, något ingen slump eller ens det mest intelligenta forskarteamet 
i världen kan få fram ur livlös materia, trots otaliga försök. Universum är 
även ”finjusterat för liv”. Det finns över 40 konstanter i universum (t.ex. 
gravitationskonstanten, den svaga och starka kärnkraften, ljusets 
hastighet). Om en av dem skulle förskjutas en bråkdel av en mikroprocent 
skulle inte liv kunna existera någonstans i universum. Omöjligheten i att 
slumpen skulle kunna få allt rätt på första försöket skriker till oss att 
universum är väl planerat och genomtänkt av en intelligent Designer. 
Materialister försöker lösa problemet genom att spekulera om att det 
kanske skulle kunna finnas en massa (kanske oändligt många?) universum 
parallellt med varandra. Då skulle man kanske kunna tänka sig att ett av 
dessa blivit exakt som vårt. Det är dock helt omöjligt att observera eller 
falsifiera existensen av ett multiversum och teorin är helt enkelt sci-fi eller 
pseudovetenskap. Det finns ett annat problem: Om information skulle 
vara skapad av slumpen så upphör det att vara information. All 

information behöver en avsändare och en baktanke. Så om vi ser design 
och information i naturen så måste vi förutsätta en intelligent Designer. 

 
3. Objektiv moral 

Varje dag agerar människor som om rätt och fel existerade. Personer 
grälar, kräver rättvisa, ursäktar sig, anklagar varandra för inkonsekvents 
osv.  Men vad är den slutliga auktoriteten för ett moraliskt beteende? Det 
finns fyra möjliga svar: individens egen uppfattning, samhällets 
överenskommelser, evolutionära instinkter eller en gudomlig lag. Om 
varje person är sin egen moraliska måttstock så är all moral godtycklig och 
olika för varje person. I så fall har vi ingen rätt att hålla andra ansvariga 
när de gör något vi ogillar. Om en individ anser att det är rätt att våldta en 
annan individ så gör de rätt i att göra så. Det kan vara smärtsamt och 
oönskat, men aldrig fel. Om individens moraliska känsla är den högsta 
auktoriteten, så skulle man kunna utplåna en oönskad etisk övertygelse 
genom att döda alla som har den. Gång på gång i historien har detta 
försökts. Men vi anser inte att det är rätt. Så det måste finnas en moral 
som står över individen. Andra menar att majoriteten individer i ett 
samhälle avgör vad som är moraliskt rätt och fel. Men även här stöter vi 
på liknande problem. För det första skulle ett lands lagar per definition 
vara moraliskt ofelbara och man skulle då aldrig på moralisk grund kunna 
kräva förändring av lagarna så att de blir mer rättvisa. Är vi verkligen 
beredda att säga att majoriteten aldrig kan ha fel? Det skulle innebära att 
förtryck av minoriteter och rasism var moraliskt korrekt där lagen 
godkände det. Men eftersom ingen av oss tror på det så protesterar vi och 
ändrar lagen för att försöka göra den mer i harmoni med en högre 
moralisk standard. Men vad är den högre moraliska standarden? Vissa 
svarar att den är en evolutionär instinkt i vår natur som utvecklats för att 
gynna vår arts överlevnad, och att alla handlingar som är i harmoni med 
den instinkten är moraliskt rätt. Ändå anser vi ofta att altruistiska 
handlingar som inte gynnar vår överlevnad ändå är moraliskt rätt. T.ex. att 
vara givmild i hungersnöd, att avstå från sexuella övergrepp och otrohet, 
att offra sitt liv för någon, att hjälpa en skadad osv. Att osjälviskhet utan 
baktanke anses vara moraliskt rätt och att själviskhet anses vara 


