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ABIOGENES TREDJE ARGUMENTET

Liv kan inte 
uppstå 
spontant

Eftersom kemiska experiment om livets ur-

sprung (abiogenes1) till övervägande delen 

gett mycket magra resultat, framstår alter-

nativet – en Gudomlig skapelseakt – som 

det enda återstående och rimliga alterna-

tivet. En levande varelse är inte möjlig att 

reducera till summan av sina olika delar. De 

olika molekylerna som möjliggör livets alla 

processer är inbördes beroende av varan-

dra för både sin existens och funktion. Gud 

måste ha skapat livet och livsformerna som 

fungerande helheter redan från början!

 att bara 

-

Alternativet till att tro på en Skapare av livet är att 

Någon gång

sedan. Med andra ord att livet skapades tämligen nyligen med 

1 som 

-

telligent ingripande eller vägledning.

-

studera det biologiska livet – hitta en sorts minsta gemensam 

-

-

gång uppkommit genom spontana kemiska reaktioner, och 

menar att de visar raka motsatsen, d v s att livet inte kan ha 

-

rättelse relevant när den beskriver en rad unika skapelseakter 

dock att vi kan dra viktiga slutsatser genom att studera livets 

-

mot en gudomlig skapelseakt.

PIXABAY
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SÅ HÄR RESONERAR SEKULÄRA FORSKARE:

-

ror och kvävebaser bildas.

• När livets byggstenar väl hade bildats kunde dessa reagera 

och långt senare DNA och proteiner.

• Aminosyror som bygger upp proteiner och sockermolekyler 

• Livet uppstod när de rätta kemikalierna hamnade i rätt kon-

centration vid rätt tidpunkt under de rätta omständigheterna. 

Sedan dess har livet ”rullat på” och utvecklats.

dessa system säkert inte lika avancerade som i dagens celler, 

livet uppstod. Att påstå att liv inte kan uppstå genom spontana 

vetenskapligt.

av intelligenta rymdvarelser.

SÅ HÄR RESONERAR BIBELTROENDE FORSKARE
-

inte var så. Med syre i blandningen bildas ingenting som har 

om livets uppkomst.

-

Stanly Miller, känd för sina studier om 
livets uppkomst, i synnerhet 

Miller-Urey-experimentet 

WIKIMEDIA

PIXABAY
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-

de levande cell, eller genom avancerad kemiteknik. Ingen pro-

teinmolekyl eller nukleinsyra har någonsin observerats uppstå 

talar starkt emot abiogenesteorin.

ha bestått av en blandning av de olika varianterna av spegel-

-

medveten intelligens.

• Livets kemikalier är så känsliga att samma processer som 

dessa och andra molekyler som är helt beroende av varandra 

evidens.

i rätt tid vet vi inte om resultatet skulle bli liv. Vi vet ännu inte 

-

-

-

tioner.

• Hypoteser om att livet uppkom någon annanstans i univer-

undviker den.

LÄSTIPS:

mars 2020.

• 

 (kortare: QR

 (kortare: Qm

• 

outer-space-swedish

(kortare: QT

NOT

1 Denna varelse brukar kallas LUCA (Last Universal Common Ancestor = sista 

universella gemensamma släkting). ”Sista” därför att sekulära forskare menar 

att det kan ha funnits andra individer som levde samtidigt, men vars 

släktlinjer aldrig kom att utvecklas vidare eller som blev utkonkurrerade av 

LUCAs avkomlingar.

Liv - en slumpmässig kombina-
tion av stjärnstoft från Vinterga-

tan - eller skapat av Gud?

TREDJE ARGUMENTET
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