
Hur vet vi att  
Gud finns? Finns det liknelser i det Gamla tes-

tamentet? 
Ordet liknelse betyder  berättelse, jämförel-
se, men även en gåtfull text som inte alla kan 
förstå.  Det finns exempel på liknelser i det 
Gamla testamentet. Läs t ex i Hesekiels bok 
kapitel 17.

Har du någon knepig fråga 
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på? Skicka den till Droppen! 
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Det händer att vi, i vår vardag, måste bemöta 
olika uppfattningar om Gud finns eller inte. I 
skolan lär vi oftast att det inte finns någon 
Gud. Så hur ska vi, som tror på Gud, svara?
När man ställer den frågan brukar man undra 
om man kan veta det utan att läsa i Bibeln. 
Alltså om det finns andra skäl för att tro på 
Gud än att Bibeln talar om det. Jo, det finns 
det. De som tänkt mycket på sådana saker 
har formulerat något som kallas ”gudsbe-
vis”. Här är de viktigaste bevisen med sina 
lite kluriga namn: 

 - Det kosmologiska beviset har med kosmos, 
universum, och dess tillkomst att göra. Man 
tänker så här: Allt som händer här i världen 
har en orsak. Eftersom världen existerar mås-
te någon ha fått den att bli till, annars skulle 
den inte finnas till. 

 - Det teleologiska beviset utgår ifrån hur 
välordnad världen är. Telos är grekiska och 
betyder syfte, ändamål. Ju mer vi lär oss om 
både universum och de allra, allra minsta de-
larna i allt som lever, desto mer inser vi hur 
extremt välordnat allt är. Om jorden bara legat 
lite närmare solen eller lite längre bort skulle 
vi inte kunna bo här. Eller om de minsta de-
larna i en atom bara vägt lite, lite mer eller lite, 
lite mindre skulle liv varit omöjligt. 
Slutsats: det måste finnas någon som ordnat 
allt så perfekt! 
De här två första argumenten används också i 
Bibeln, av t ex Paulus i Romarbrevet 1:19-20. 
(Läs och se efter hur han argumenterar!)

   Svarar:
      Daniel Johansson 

- Det moraliska beviset pekar på att alla 
människor på jorden har i stort sätt samma 
uppfattning om vad som är rätt och fel att 
göra, och att man till skillnad från djuren gör 
saker som man inte själv har nytta av. Hur kan 
detta komma sig? Man menar att det beror 
på att något givit människan ett samvete som 
talar om vad som är rätt och fel. 

 - För den kristna tron är också Jesus upp-
ståndelse avgörande. Om man kan visa att 
den ägde rum, det vill säga att de nedskrivna 
berättelserna från dem som såg Jesus levan-
de igen efter att han dött på korset är sanna, 
ja då kan man räkna med att det Jesus sagt 
om Gud och sig själv är sant.

Vilken bok i det Gamla testamentet 
talar mest om Jesus?
Det står om Jesus på flera ställen i Gamla tes-
tamentet. Dessa ställen brukar kallas för pro-
fetior eller förutsägelser, eftersom de berättar 
om honom som skulle komma någon gång i 
framtiden. Många av dessa förutsägelser hit-
tar man i de  profetiska böckerna. De är skriv-
na av profeterna Jesaja, Jeremia, Hesekiel, 
Daniel och andra. Profeten Jesaja har skrivit 
många viktiga profetior  om Jesus. 
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