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GUD FINNS FÖRSTA ARGUMENTET

Vetenskapens strikta naturalistiska me-
todik förleder många att tro att Gud är 

-
för världen och verkligheten ser ut som 
den gör. Så är inte fallet. Det är tvärt om 
så att tillvaron blir fullständigt absurd 
och omöjlig att förstå utan Gud.

Man talar ibland
”naturvetenskapens världsbild”. Denna bygger på att man inom 

vetenskapen valt att tillämpa så kallad metodologisk natura-

Det västerländska samhället generellt, inte minst 

svenska, är starkt sekulariserat och utgår i mångt och mycket 

"När regnbågen syns i skyn ... skall jag tänka på 
mitt förbund mellan mig och er ... (1 Mos 9:13-16).

GOOD FREE PHOTOS

-

en evig och obegränsad Skapare. De naturvetenskapliga argu-

-

-

på tillvaron tolkar vetenskapen i enlighet med naturalismens 

-

-

-

grad 

på deras egen världsbild, huruvida de kan tänka sig en skapare 

av världen eller inte.

-

-

-

-

Genesis 3_2019.indd   15 2019-08-01   21:58



16 G E N E S I S  |  N R  3  |  S E P T E M B E R  2 0 1 9 

FÖRSTA ARGUMENTET GUD FINNS

isterar. De har motiverat sin syn genom att hänvisa till konse-

-
1, inte heller så kallade 

-

penbart moraliska uttalanden, och har till och med listat egna 

hans ateistiska världsbild som skulle motivera någon moral 

andra sekulära tänkare inte inse det uppenbart inkonsekventa 

i ateismen.

-

oss människor. Detta brukar gå under beteckningar som uni-

-

cipen.3

SÅ HÄR RESONERAR SEKULÄRA FORSKARE

uppkomst. Fysikern Krauss4

spontant ur ingenting.

-

-

-

begrepp som vi människor konstruerat. De uppstod som en 

-

-

tigt att alla människor idag äger likartade moraliska tänkesätt.

• Inte heller begrepp som medmänsklig kärlek eller sann 

-

så kan den gynna individens avkomma, och därmed i varie-

Dawkins poäng i hans välkända bok . När det 

-

-

ning i mänskligheten på grund av att det naturliga urvalet ännu 

-

-

simulering. Det vanligaste och mest accepterade synsättet är 

-

tesen”. 3

SÅ HÄR RESONERAR BIBELTROENDE FORSKARE
• Ingenting kan inte ge upphov till någonting. Fysikern Krauss 

Ka-

lams 5

 3. Alltså har universum en orsak. 

• Att alla naturkonstanter och naturlagar i vårt universum är så 

sin skapelse.5, 6

om tro. Antingen tro på Gud, Skaparen, eller tron på myriader 

av oupptäckta – sannolikt oupptäckbara – andra världar än 

-

genetiska koderna som beskriver dem. Det är nämligen långti-

8
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• Ett annat gudsargument – – innebär 

-

-

mot har vi som människor alla en intuitiv insikt om att rätt och 

-

orsaka moraliska varelser som oss. Moralen avspeglar Guds 

egenskaper.

• 

• Fenomenet intentionalitet, eller människans medvetande 

på

som ska vara sprungen ur materia, vittnar också om Gud. Hur 

kunna handla om eller tänka på något annat, som vi kan när vi 

på olika 

intentionaliteten.

Richard Dawkins och Lawrence M. Krauss 
under debatt i den belgiska skeptikerfören-
ingens programserie "Het Denkgelag", 2015
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