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Som teologistudent i Oslo på 80-tallet hørte jeg ofte påstanden om at de tradisjonelle ”gudsbevisene” 

må avvises. De ble hevdet å være både ubibelske, uholdbare og uaktuelle. Men dette er imidlertid bare 

halve sannheten! Det er riktig at ”gudsbevisene” er utilstrekkelige som absolutte beviser, men 

omformulert som argumenter er flere av ”gudsbevisene” derimot både sannsynlige og aktuelle. Den 

amerikanske evangelikale teologen og filosofen William Lane Craig (presentert i Utsyn nr. 3, 2005) 

har formulert fem slike sentrale Guds-argument. 

 

Craigs første argument er kosmologisk (fra kosmos – verden): ”Alt som begynner å eksistere har en 

årsak. Universet begynte å eksistere. Derfor har universet en årsak.” Dette argumentet underbygges 

blant annet med å henvise til Big Bang-teorien, samt med en drøfting av filosofiske og matematiske 

teorier om uendelighet. Hensikten med dette argumentet er å gi grunner for troen på Gud som 

personlig Årsak til universet. 

 

Craigs andre argument er teleologisk (fra telos – mål): ”Det faktum at universet opprinnelig var 

fininnstilt for liv har sin grunn enten i lovmessighet, tilfeldighet eller design. Dette faktum har ikke sin 

grunn i verken lovmessighet eller tilfeldighet. Det har derfor sin grunn i design.” Dette underbygges 

særlig med henvisning til aktuell Intelligent Design-analyse (som ikke må forveksles med tradisjonell 

kreasjonisme!), en ny faglig tilnærming som er i sterk vekst særlig i USA. Hensikten med dette 

argumentet er å gi grunner for troen på Gud som personlig Designer og Lovgiver. 

 

Craigs tredje argument er hentet fra etikken: ”Dersom Gud ikke finnes, finnes det ikke noen objektive 

moralske verdier. Objektive moralske verdier finnes. Altså finnes Gud.” Dette underbygges med 

henvisning til argumentasjonen til en rekke filosofer (både ateister og andre), samt med en henvisning 

til vår felles moralske erfaring. Hensikten med dette argumentet er å gi grunner for troen på Gud som 

personlig moralsk Lovgiver.  

 

Craigs fjerde argument er historisk og hentet fra ”databasen” i det Nye Testamentes fortellinger om 

Jesu oppstandelse. Dette argumentet kan sammenfattes på følgende måte: ”Det finnes fire etablerte 

historiske fakta vedrørende skjebnen til Jesus fra Nasaret: den ærefulle begravelsen ved Josef fra 

Arimatea, oppdagelsen av den tomme graven, Jesu viste seg for disiplene etter sin død og disiplenes 

tro på Jesu oppstandelse. Hypotesen ’Gud reiste opp Jesus fra de døde’ er den beste forklaringen av 

disse fakta. Denne hypotesen medfører at Gud må finnes. Derfor finnes Gud.” Hensikten med dette 

argumentet er å gi grunner for troen på at Gud har åpenbart seg på en unik måte i Jesu liv, død og 

oppstandelse.  

 

Craigs femte argument er at den kristnes umiddelbare erfaring av Gud er meningsfull og legitim. Craig 

vektlegger her Den Hellige Ånds indre vitnesbyrd som bekrefter sannhetsgehalten i den kristnes tro på 

Gud, selv i møte med innvendinger fra sekulære og andre religiøse livssyn. Med andre ord: ”Smak og 

se at Herren er god!” (Sal. 34,8) 
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