
Guds existens – Finns Gud? 
SYFTE Bevisa att Gud finns genom att påvisa omöjligheten av motsatsen. 

FOKUS Det finns en Gud som skapat dig och bryr sig om dig. 

 

Introduktion En av historiens mest ställda frågor är om det finns en Gud eller inte. Hur vi 

svarar på den frågan påverkar i stor grad hur vi lever våra liv. Finns det ens 

intelligenta orsaker att tro på Guds existens? Svaret är ja. Vi ska se på fem svar. 

1. UNIVERSUMS EXISTENS – Kosmologiska argumentet 

1 Mos 1:1 Vilka ord börjar Bibeln med? Den gör ett filosofiskt påstående om att 

universum hade en början (Heb 11:3). Varför finns något i stället för ingenting? 

Det finns bara fyra möjliga svar. Universum är antingen: 

a. en illusion – Vem har illusionen? IE: Descartes ”Jag tänker, alltså finns jag.” 

b. självexisterande – IE: Rödförskjutningar, termodynamik, räkna t. oändlighet 

c. självskapat – för att kunna orsaka sin egen existens måste det först existera 

d. skapat av något självexisterande – något evigt, allsmäktigt, initierande (Gud) 

2. DESIGN & INFORMATION – Teleologiska argumentet 

Rom 1:19-20 Bibeln påstår att man kan se Guds egenskaper i naturen. Och när vi studerar 

naturen ser vi skönhet, ordning, ändamålsenlighet och information. IE: 

Naturlagar, liv, DNA, cellkärnan. IE: Klocka fordrar en urmakare, William Paley. 

IE: Antropiska principen (Jes 45:18) 40+ konstanter i universum. Om en av dem 

skulle förskjutas en bråkdel av en mikroprocent skulle inte liv kunna existera 

någonstans i universum. IE: Paul Davis – ”universum är finjusterat för liv” 

3. MORAL – Axiologiska argumentet 

Rom 2:15-16 Enligt Bibeln har Gud en objektiv moralisk lag som avgör rätt och fel. Han har 

också gett människan ett samvete som hjälper henne att förstå vad lagen 

säger. Men om Gud inte finns, vad är då den slutliga auktoriteten för ett 

moraliskt beteende? Det finns tre andra förslag:  

a. du själv – moralen är då helt subjektiv och ingen kan ställas till svars. 

b. samhällets överenskommelser – juridiken jämställs med moral. IE: Nazism? 

c. evolutionära instinkter – flera instinkter, våldta/offra sitt liv. Vad avgör vilken 

som är rätt att följa? Måste finnas något utöver instinkter som avgör. Gud! 

4. SINNE – Metafysiskt argument 

1 Mos 2:7 När Gud skapar människan säger Bibeln att han ger henne något övernaturligt 

(livsande). Då blir människan en levande själ/varelse. Medvetenhet och fri vilja 

är ett omöjligt mysterium för vetenskapen. Om allt bara är materia och energi 

som styrs av naturlagar så är fri vilja och vårt medvetande endast en illusion 

som reaktionerna i hjärnan orsakar. Om naturlagar är det enda som styr oss 

agerar vi endast utefter det som de kemiska processerna i hjärnan 

determinerat helt sedan Big Bang. IE: William Provine citat. 

5. ERFARENHET – Pragmatiskt argument 

Ps 34:9 Gud ger oss empiriska orsaker att tro på hans existens. Men han utmanar oss 

också till att testa på och se att det funkar. Miljontals människor från olika 

samhällsskikt, kulturer, tidsåldrar och bakgrund kan vittna om samma 

erfarenhet: De har haft en personlig upplevelse med Bibelns Gud. 

IE: Pascals vadslagning – vad har vi att förlora på att leva som om Gud finns? 

 

APPELL Du kan också få en liknande erfarenhet. Är du redo att smaka och se om 

Herren är god? Är du villig att ge honom en ärlig chans?  



BILAGA - CITAT 
1. KOSMOLOGISKA ARGUMENTET 

Stephen Hawking “Nästan alla tror nu att universum, och själva tiden, hade sin början vid Big 

Bang. Många människor gillar inte idén om att tiden hade en början, troligtvis 

eftersom den har en anstrykning av gudomligt ingripande.” (Stephen Hawking, 

A brief History of Time, s.49) 

2. TELEOLOGISKA ARGUMENTET 

William Paley “När jag går över en slätt, föreställ dig att jag stöter min fot mot en sten och 

fick frågan om hur stenen hamnat där. Jag skulle möjligen svarat att så vitt jag 

vet har den legat där för alltid. Det kanske inte heller är så lätt att visa 

orimligheten i det svaret. Men föreställ dig att jag hittar en klocka på marken 

och man frågar hur klockan hamnade där. Då skulle jag knappast tänka mig att 

svara som tidigare: så vitt jag vet så har klockan alltid varit där. … Det måste ha 

funnits, vid någon tidpunkt, på någon plats, en eller flera hantverkare, som 

skapade [klockan] för ändamålet till vilken den är ämnad, som förstår dess 

konstruktion och designade dess funktioner. … Varje antydan på 

uppfinningsförmåga, varje uttryck av design som finns i klockan finns i naturen, 

med den skillnaden att den vi ser i naturen är härligare och större till en grad 

som övergår all beräkning.” (William Paley, Natural Theology, 1802, s.7) 

 Richard Dawkins ”Biologi är läran om komplicerade saker som ger intryck av att ha blivit 

designade för ett syfte.” (Richard Dawkins, Den blinde urmakaren, kapitel 1) 

Fred Hoyle “Vem som helst med en uns bekantskap om rubikskuben håller med om att det 

är näst intill omöjligt för en blind person att lösa den om han vrider den 

slumpvis. Tänk er nu 1050 blinda personer med varsin blandade Rubikskub och 

försök förstå sannolikheten att de alla samtidigt löser kuben. Det är 

sannolikheten för att endast en av många biopolymerer som livet beror på ska 

bli till av slumpvis blandning. Idén om att inte bara biopolymerer utan de 

verksamma mekanismerna i en cell kunde kommit till genom slump i en 

ursoppa här på jorden är uppenbarligen struntprat på hög nivå.” (Fred Hoyle, 

The Big Bang in Astronomy, New Scientist 92:521–527, 1981) 

Paul Davis ”Det finns nu en bred enighet bland fysiker och kosmologer att universum i 

flera avseenden är "finjusterat" för liv…” (Paul Davies, "How bio-friendly is the 

universe?" International Journal of Astrobiology, vol. 2, nr. 2 [2003], s.115) 

3. AXIOLOGISKA ARGUMENTET 

Sam Harris ”Det finns inget mer naturligt än våldtäkt. Människor våldtar, schimpanser 

våldtar, orangutanger våldtar. Våldtäkt är en uppenbar del av en evolutionär 

strategi att föra över dina gener till nästa generation om du är en hane.” (Sam 

Harris, ABC Radio National, The religion report, 20 december 2006) 

Fjodor Dostojevskij ”Om Gud är död är allt tillåtet.” (Bröderna Karamazov, 1880) 

4. METAFYSISKT ARGUMENT 

William Provine ”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.” (William Provine, Origins 

Research 16 (1/2), s. 9, 30 april, 1994) 

5. PRAGMATISKT ARGUMENT 

Vetenskap “Individer utan religiös tillhörighet gjorde oftare självmordsförsök under sin 

livstid, redogjorde för fler självmordstankar och hade oftare nära släktingar 

som hade begått självmord än personer med religiös tillhörighet.” (American 

Journal of Psychiatry, 1 december 2004, Band 161, Nr. 12) 


