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•26 Argument för Guds existens

•Svar på 16 argument mot Guds 
existens



Dagens upplägg:

Del 1: En översikt över argumenten för Guds existens. 

Del 2: Kosmologi och universums finjustering.



Moralargumentet

1. Om naturalismen är sann finns ingen objektiv moral

2. Objektiv moral kan bara finnas om Gud finns

3. Objektiv moral finns

4. Alltså måste Gud finnas

Invändningar:

•Evolutionen kan förklara moral

•Giltig pga gemensam överenskommelse

•Eutyfrons dilemma



Människovärde

1. Om Gud inte finns, så finns inget unikt människovärde

2. Människor har ett unikt värde

3. Alltså måste Gud finnas



Ondska

1. Om Gud inte finns, så finns inga objektiva moraliska värden

2. Om ondska finns, så finns objektiva moraliska värden

3. Ondska finns

4. Alltså måste Gud finnas



Rationellt tänkande

1. Om naturalismen är sann finns ingen grund för tänkandets 
tillförlitlighet

2. Vårt tänkande är rationellt och tillförlitligt

3. Därför är naturalismen falsk

Invändning: Korrekta uppfattningar ger överlevnadsfördel

Gud finns Gud finns inte

Mål: sanning
Viktigt: Rätt förståelse

Mål: överlevnad
Viktigt: Rätt beteende



Behov/längtan

1. Varje naturligt medfött behov motsvaras av något verkligt objekt som 
kan tillfredsställa detta behov

2. Människan har ett behov av Gud

3. Därför måste det finnas något verkligt (Gud) som kan möta det 
behovet



Mirakel
1. Ett mirakel är en händelse vars enda tillfredsställande förklaring är ett 
ingripande av Gud

2. Det finns många väl omvittnade mirakler

•Micael Grenholm: Vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön

•55 % av USAs läkare, alltså ca 500 000 läkare

3. Alltså finns det många händelser vars enda tillfredsställande förklaring 
är ett ingripande av Gud

4. Därför måste Gud finnas

Invändningar: 
Placebo? Naturlig förklaring vi inte känner till? Mirakel i andra religioner?



Pascals vad

 Gud finns Gud finns inte

Kristen Vinst Ingenting

Ateist Förlust Ingenting



Dagens argument

•Moral

•Människovärde

•Ondska

•Rationellt tänkande

•Behov/längtan

•Mirakel

•Pascals vad

…och boken finns ytterligare 19 st! 

Frågor

?


