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la oss se dette spørsmålet i øynene! Er det fornuftig 
å tro på Gud? Er Gud bare en myte—et påfunn fra en uvi-
tende, overtroisk fortid? Mange antar dette i dag.

J E G  S AT T E  S P Ø R S M Å L S T E G N  
V E D  G U D S  E K S I S T E N S

Med meg—og jeg håper også med leseren—var det slik at jeg 
ønsket å vite! Jeg ønsket å være sikker! Jeg satte spørsmålstegn 
ved om Gud eksisterte! Jeg satte også spørsmålstegn ved den mot-
satte læren—utviklingsteorien. Jeg prøvde ikke å motbevise noen 
av dem. Men jeg gransket og undersøkte nøye bevismaterialet på 
begge sider av dette dobbeltsidige spørsmålet. For dette spørsmålet 
er utgangspunktet for tilegnelse av all kunnskap. Det er grunn-
laget for kunnskap! 

I mine grundige undersøkelser av dette spørsmålet, kvittet jeg 
meg med alle fordommer. Jeg lette etter sannheten, enten det var 
det jeg ønsket å tro eller ikke.

Det er to muligheter til opprinnelsen—en særskilt skapelse 
av en Gud Skaper, og utviklingsteorien. Det har blitt intellektuelt 
moderne å akseptere utviklingslæren. Den har vunnet populari-
tet innen vitenskapen og høyere utdannelse. Til og med mange 
kirkesamfunn som erklærer seg kristne, har akseptert denne om 
enn passivt.

Det finnes fortsatt vitenskapsmenn, pedagoger og fundamen-
talistiske, religiøse grupper, så vel som de i judaismen, som holder 
fast ved troen på Guds eksistens, selv om det er mindretallet.



I K K E  A N TA—V I T !

Imidlertid har mange av disse, særlig blant mer eller mindre reli-
giøse individer, bare antatt at Gud eksisterer. Hvorfor? Simpelthen 
fordi de har lært dette fra barndommen av. Det har blitt trodd på 
i den omgangskretsen de har levd i eller omgått. Men få av disse 
har bevist det!

Selvfølgelig, på den andre siden, har kanskje de fleste av dem 
som har akseptert utviklingsteorien, i alle fall passivt, simpelt-
hen blitt revet med til å godta dette, på høyskoler og universiteter. 
Det har blitt den lærde ”in” tingen. Det har ikke blitt undervist 
i et slikt omfang i den motsatte troen, om en særskilt skapelse. 
Den har ikke blitt objektivt undersøkt. Altfor ofte tar talsmenn i 
bruk det psykologiske trikset at det er et vitenskapelig statustegn 
å akseptere utviklingsteorien, og et tegn på uvitenhet og intellek-
tuell underlegenhet å tvile på den teorien.

Alt dette viser at folk generelt tror det de tror, ganske enkelt 
fordi de har lært dette, eller fordi dette har vært akseptert i deres 
særskilte, sosiale omgivelser. Folk ønsker å høre til! De går sammen 
med sin bestemte gruppe. Generelt tror de på det de skjødesløst 
har tatt for gitt—uten undersøkelser eller bevis!

Selvfølgelig vet jeg også svært godt, at folk generelt sett, bare 
tror det de er villige til å akseptere. I de fleste tilfeller føler ikke 
folk trang til å fornekte det som er akseptert i de sosiale eller geo-
grafiske omgivelsene deres. Som en filosof sa, de fleste vaskeekte 
evolusjonister aksepterer teorien på grunn av deres motvilje og 
uvillighet til å tro på Gud.

Som den boka som erklærer den er Guds Ord sier, ”Kjødets 
attrå er jo fiendeskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan 
heller ikke være det”(Romerne 8:7). Alle fakta, positive bevis, for-
nuftig resonnering eller bevis i verden, vil aldri bevege en slik en 
til å akseptere noe han har fordommer imot. For fordommer er en 
barriere mot at sannhet kan komme inn i forstanden.

J E G  FA N T  B E V I S !

Etter å ha undersøkt fakta, ble jeg tvunget til å innse at det ikke 
finnes noe bevis for utviklingsteorien. Den er kun en teori—
en lære—en tro, ikke basert på bevis, selv om dens målbevisste 
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talsmenn dytter den på denne verden som om det var fakta som 
var bevist!

Jeg fant bevis for eksistensen til Gud Skaper. Jeg fant også bevis 
for at boka som blir kalt Bibelen, faktisk i sannhet er inspirert, 
åpenbaring fra den forstandige, allvitende Gud, om dyptgående, 
nødvendig, grunnleggende kunnskap og instruksjon. Mennes-
kene kan ikke klare seg uten dette for å løse problemene sine, 
forhindre ondskap, eller leve i fred, lykke, universal velstand og 
overveldende velvære her på jorda. Mennesket er dets Skapers 
kronprodukt. Bibelen er veiledningshåndboka til vår Skaper, 
som han sendte sammen med produktet sitt.

H V I L K E N  G U D ?

En ateist skrev til meg: ”Vi har en historie med mange religioner 
og mange guder. Hvilken av disse gudene er det du gjør krav på 
som din Gud—og hvordan vet du at han eksisterer?”

Det er et rimelig spørsmål. Det fortjener et svar!
Ja, mine venner, jeg har en Gud.
Enkelte av nasjonenes guder har blitt skjært ut av tre, stein 

eller andre eksisterende materialer, av mennesker. Gudene til 
noen religioner og enkeltindivider, har sprunget ut av mennes-
kers innbilning og feilaktig resonnement. Noen har tilbedt sola 
eller andre ikke levende objekter i naturen. Alle disse gudene er 
bare skapte—de fleste av dem formet og lagd av mennesker, og 
derfor underordnet mennesket.

Men han som utførte skapelsen—han som brakte alt som 
eksisterer inn til eksistens, inkludert alt annet som feilaktig kal-
les Gud—han som skapte alt; stoff, kraft og energi, som skapte alle 
naturlovene og satte dem i bevegelse, som skapte liv og utstyrte 
noen av dem med intelligens—Han er Gud! Han er overordnet 
alt annet som er kalt ”Gud”. Han alene, er Gud.

Skapelsen er beviset på Gud!
Men spesielt i løpet av de to siste århundrene, har det utviklet 

seg en sinnslidelse av teofobi blant mennesker i den vestlige ver-
den som fornekter Gud. For to hundre år siden viste den seg under 
slagord som ”deisme” og ”rasjonalisme”. Deretter maskerte den 
seg selv under det appellerende navnet ”høyere kritikk”. Denne 
falske vitenskapen tok etter hvert i bruk slike attraktive betegnelser 
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som ”framskritt”, ”vekst”, og ”utvikling”. Det har appellert til den 
intellektuelle forfengeligheten til en verden som famler i åndelig 
mørke, på et område med omfattende spredning av kunnskap.

S K A P E L S E  U T E N  E N  S K A P E R ?

Utviklingsteorien ga ateistene en forklaring på en skapelse uten 
en Skaper.

Men denne feilaktige ”rasjonalismen” mislykkes fullstendig å 
gi en redegjørelse for opprinnelsen til ting og til liv; og i dag inn-
rømmer de mer oppriktige blant geologer og biologer, at de ikke 
vet hvordan liv kunne ha utviklet seg fra ikke levende materie, 
gjennom enkle livsformer, til de flersidige, særegne artene vi ser 
rundt oss, og til slutt til mennesker. Lamarck sin teori om ”bruk 
og ubrukelighet”, Darwin sin ”naturlig utvelging” og andre teorier 
har nå falt i grøfta, og ”mutasjoner” forklarer bare tilstedeværel-
sen av avarter som er mindre egnet til å overleve.

F O R B L Ø F F E N D E  V I T E N S K A P E L I G 
K U N N S K A P

Nå, anta at vi begrenser oss til fakta!
Hva har vitenskapen faktisk slått fast?
Oppdagelsen og studier av radioaktivitet har bevist at stoff 

ikke har eksistert i all evighet! Radioaktivitet er beskrevet som 
en nedbrytningsprosess. Atomalderen åpner opp for forskning av 
nye områder. Like etter at madam Curie oppdaget grunnstoffet 
radium i 1898, ble det oppdaget at radium og de andre radioaktive 
grunnstoffene som vi kjenner til, avgir stråling uavbrutt.

H A R  S T O F F  A L LT I D  E K S I S T E R T ?

Så legg nøye merke til hva disse vitenskapelige fakta betyr:
Uran er et radioaktivt grunnstoff som er tyngre enn radium. 

Det har en atomvekt på 238.5. I nedbrytningsprosessen gir den 
bort et helium atom, vekt 4, gjentatt tre ganger, og det stoffet som 
da er tilbake er radium, atomvekt ca. 226.4. Derfor er radium 
simpelthen sluttproduktet til uran etter at det har mistet tre heli-
umatomer. Så fortsetter nedbrytingsprosessen i radium. Og det 
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endelige produktet av denne nedbrytingsprosessen av radioakti-
vitet, er grunnstoffet bly! Nå krever selvfølgelig denne prosessen 
lange tidsperioder. Den beregnede halveringstida for radium er 
1590 år—uran mye lenger.

Jeg har sett det selv, i et mørkerom i et røntgenlaboratorium. En 
knøttliten del med radium var plassert på et speil på den andre sida 
av et hult rør, og jeg kikket inni dette røret gjennom et forstørrel-
sesglass i den andre enden. Det jeg så med denne forstørrelsen, så 
ut som en stor, vidstrakt, mørk himmel, med tusenvis av stjer-
neskudd som falt mot meg fra alle kanter. Det jeg egentlig så var 
utstrømmingen av knøttsmå partikler som ble sendt ut fra radi-
umet, svært forstørret.

Derfor vet vi at stoff ikke har eksistert i all evighet!

D A  S T O F F  I K K E  E K S I S T E R T E

De radioaktive stoffene som eksisterer i dag, har ikke eksistert 
lenge nok til at de har fullført løpet sitt og blitt nedbrutt til bly. 
Hvis de alltid hadde eksistert, uten et bestemt starttidspunkt i 
fortida, ville denne ”livsperioden” for radioaktive grunnstoffer for 
lengst ha fullført løpet sitt. Alle radioaktive grunnstoffer hadde 
blitt nedbrutt til bly for lenge siden. Siden disse grunnstoffene bare 
eksisterer for et bestemt antall år, og all uran, radium, thorium 
og andre radioaktive grunnstoffer i dagens verden ennå ikke har 
eksistert så mange år, var det en tid, før varigheten av dette tids-
rommet i fortida, da disse grunnstoffene ikke eksisterte!

Her har vi sikkert, vitenskapelig bevis på at stoff ikke alltid 
har eksistert. Her har vi bestemte, spesielle grunnstoffer som 
en gang, for lenge siden, ikke eksisterte ennå. Deretter kom det en 
tid da disse elementene begynte å eksistere

Utviklingsteorien forutsetter vanligvis at ting skjer gradevis, 
gjennom en langsom, naturlig utvikling av nåtida. Prøv å forestille 
deg, hvis du kan, noe som begynner å eksistere ut fra ingenting, 
gradevis! Kan forstanden din være inne på den tanken?

Jeg tror ikke det. Nei, hvis du er fornuftig, tenker jeg at 
du vil akseptere kjensgjerningen om en spesiell og nødven-
digvis, en momentan skapelse. Og en eller annen kraft 
eller en eller annen måtte nødvendigvis foreta denne ska-
pelsen. Det er en årsak for hver effekt. Og ved å akseptere den 
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uunngåelige kjennsgjerningen, bevist ved vitenskapelige funn, 
om eksistensen av den støre første grunnen, har du aksep-
tert kjennsgjerningen av eksistensen og tidligere tilværelse av 
Skaperen—Gud!

H VO R  KO M  L I V  F R A ?

Men hva med tilstedeværelsen av liv?
Hvordan kom liv hit? Vitenskapen har lært noe om dette og.
De viseste i eldgamle tider, hadde ikke kjennskap til det som 

vitenskapen har gjort tilgjengelig for oss i dag. Således er det bevist 
i dag at liv bare kan komme fra liv, og at hvert slag bare kan 
reprodusere etter sitt eget slag.(1 Mosebok 1: 25)

Arbeidene til Tyndall og Louis Pasteur på området med bak-
terier og urdyr, beviste vitenskapelig til slutt en gang og for alle i 
disse svært grundige områdene, det som Redi først beviste med 
større organismer.

Alle framskrittene innen medisinsk og kirurgisk vitenskap 
vedrørende behandling og forebyggelse av bakteriesykdommer, 
er basert på den enestående sannheten i loven om opprinnelse—
at liv bare kan komme fra allerede eksisterende liv.

Ingen vitenskaplige fakta står mer avgjørende bevist i dag. Liv 
kan ikke komme fra dødt stoff. Det finnes ikke antydning av 
vitenskapelig bevis som kan bli tatt til inntekt for tilstedeværel-
sen av liv på jorda, på noe annen måte enn særskilt skapelse av 
den store, opprinnelige, første årsak—Gud—som er liv og det 
utspringende opphavet til alt liv! Nå er det absolutt bevist, i 
overensstemmelse med alt som kan være vitenskapelig kjent—i 
henhold til alt som er fornuftig—at det kreves en virkelig ska-
pelse for å produsere liv fra det som er ikke levende—organisk 
fra ikke organisk stoff. 

L I V  B A R E  F R A  L I V

Fornuftsmessig kan man ikke fornekte eksistensen av min Gud, 
med mindre man kan gjøre rede for opprinnelsen av liv uten en 
Skaper som selv er liv! Skaperen begynner derfor å bli åpenbart av 
vitenskapen og ut i fra erfaring, som en levende Gud—en Gud i 
hvem er liv, og som alene har spredd liv til alle som har det!
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Jeg kunne gå videre og vise deg at hva vitenskapen har oppda-
get om energi og dens opprinnelse, og om lovene om bevaring av 
energi, også gir avgjørende bevis på at ”gjerningene var fullført 
fra verdens grunnvoll ble lagt.” (Heb 4: 3), at den materielle ska-
pelsen er et fullstendig arbeid, som ikke pågår lenger!

Deretter, neste, la oss undersøke om den store, første årsa-
ken enten er et intelligent vesen, eller bare en eller annen blind, 
stum, uintelligent kraft.

E R  D E T  N O E  S O M  E R  OV E R L E G E N T 
D I N  F O R S TA N D ?

Se på deg selv. Du vedgår at overføring av kunnskap til din for-
stand, er begrenset til kanalene til dine fem sanser.

Så nå spør jeg deg, vet du om noe som er overlegent din 
forstand?

Se på planetenes bane gjennom himmelen. Se, i all dets 
prakt, hele det kosmiske universet med dets soler, stjernetåke og 
galakser.

Ja, de er livløse. De har ingen forstand, ingen intelligens. De kan 
ikke gjøre det som du kan—tenke, resonnere, planlegge og sette 
planer ut i livet, i overensstemmelse med privat vilje og forsetter.

Det menneskelige sinn kan vite, tenke, resonnere, planlegge og 
sette i verk dets planer. Det kan finne opp og produsere instru-
menter, som kan skaffe det kunnskap om det uendelige universet, 
eller om ørsmå partikler. Ved utvikling av raketter og datamas-
kiner, er menneskene i stand til å sende astronauter til månen og 
bringe dem tilbake igjen i livet. De kan få elver til å renne bak-
over, forvandle naturkreftene til å tjene menneskelige behov. Og 
nå har menneskene lært seg å frigjøre atomenergi og nyttiggjøre 
seg en kraft så enorm, at de er i stand til å utslette alt liv på jorda 
til slutt.

Men det står en ting tilbake som menneskene aldri har vært 
i stand til å gjøre. De kan ikke bygge, lage, produsere eller skape 
noe som er dem selv overlegent!

Et menneske kan ta materialer som allerede finnes og bygge 
et hus av dem. En bil er nesten en levende ting, men intelligensen 
og kreftene som trenges for å finne opp og produsere den er over-
legent den tingen som er produsert.
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D E N  M E S T  S U V E R E N E  I N T E L L I G E N S

Å antyde for deg at noe du kunne finne opp, lage, bygge eller bringe 
til live kunne være deg selv og din forstand overlegent i intelligens 
og muligheter, ville sikkert fornærme din intelligens!

Nå, la meg spørre deg oppriktig, tror du ærlig talt at noen kraft 
eller styrke som har mindre intelligens enn din forstand skapte 
deg?

Hvis du ikke tror på min Gud, da har du bare det alternativet 
å tro at noe med mindre intelligens enn deg produserte deg—at 
stum, formålsløs uintelligenhet brakte til live din intelligens! 
Den eneste fornuftige muligheten er å erkjenne at selve tilstede-
værelsen av den menneskelige forstand er bevis på at den store, 
første årsaken, også er den mest suverene intelligens, og er 
uendelig høyt hevet over dødelige menneskers muligheter!

S E T T  AT  D U  VA R  S K A P E R ?

Forestill deg at du kunne føye selve den skapende kraften til dine 
evner til å resonnere, planlegge og skissere, å kunne prosjektere 
viljen din hvor som helst, for å produsere og bringe til live uansett 
hva din forstand ville planlegge eller ønske. Deretter, anta at du 
påtok deg skissering, skaping, forming, bearbeidelse og igangset-
telse av et uendelig, kosmisk universum—med planeter og soler 
og stjernetåker og galakser i all deres herlighet, der hver av disse 
vidstrakte enhetene var av en slik innviklet og sammensatt kon-
struksjon, som det eksisterende universet. På en av disse planetene 
ville du planlegge å produsere alle formene for liv som eksisterte 
på denne planeten—og jeg mener ikke reprodusere, for det ville 
ikke være noe eksisterende univers å kopiere. Det ville være ver-
dener i en verden, ned til ørsmå partikler av stoff, så uendelig 
små at vi ikke engang kunne se dem ved hjelp av de kraftigste 
mikroskoper.

Tror du at sinnet ditt kunne måle seg med arbeidet?
Ja, nettopp, stopp og tenk.
Er det da fornuftig, å tro at en kraft eller styrke som til og 

med mangler menneskelig intelligens, kunne ha planlagt, utfor-
met, skapt, formet, tilpasset, satt i sammen og satt i bevegelse dette 
ærefryktinngytende universet vi skuer?
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Den Første, Store Årsaken som skapte stoff, står da åpenbart som 
den mest suverene intelligens og arkitekt av universet!

M I R A K E L E T  M E D  L E V E N D E  M AT

Men jeg sier det igjen, se på deg selv! Det er menneskelige vesener 
her på denne jorda, hovedsakelig satt sammen av sikre, spesielle 
grunnstoffer—levende, organiske stoffer. Disse elementene av liv, 
må bli forsynt og etterfylt med mat, vann og luft. 

Ikke noe menneske, uansett all sin skarpsindighet og vitenskap 
og laboratorium fasiliteter, kan produsere mat! Det betyr at de 
ikke kan ta alminnelig, uorganisk stoff og forvandle det til den 
levende substansen vi kaller mat. Men en eller annen kraft, styrke, 
intelligens eller vesen, fikk på en eller annen måte, en eller annen 
gang, startet opp denne prosessen—en prosess altfor vidunderlig 
for noe menneske å tenke ut eller produsere.

Og slik er det at det gror gress og grønne bladgrønnsaker ut av 
jorda, og alle andre slags grønnsaker, og vinranker og trær som bærer 
frukt—hver av dem med sine egne frø i seg, hver av dem reproduse-
rer seg gjennom disse frøene etter sitt slag—og det er veldig bra!

Når et fantastisk, lite hvetekorn blir plantet i jorda, utvikler 
det seg en plante som spirer over jorda, og på en eller annen måte, 
altfor vidunderlig for noen menneskelig sinn å forstå eller imitere, 
blir elementene som blir sugd inn gjennom røttene fra jorda nyttet 
av kimen av liv i hvetekornet, og nye hvetekorn kommer til syne.

I løpet av denne prosessen, der uorganisk jern og andre ele-
menter løser seg opp i jorda, suges opp av røttene og fraktes opp 
til et nytt hvetekorn, faktisk har blitt forvandlet til organisk stoff 
som kan bli fordøyd som mat.

Og denne samme fantastiske prosessen finner sted i veksten 
ut av jorda for alle korn, grønnsaker frukt og mat. Når vi spiser 
dyrekjøtt, fortærer vi rett og slett, på annen hånd, vegetasjonen 
som dyra spiste.

Mennesket, med all sin brautende vitenskap, sine tekniske 
laboratoriefasiliteter, med alle oppfinnerer geniene, mangler intel-
ligens og krefter til å produsere et hvetekorn, eller til å forvandle 
uorganisk stoff til levende mat. Er det da fornuftig å si at det eksis-
terer styrker eller krefter, uten intelligens, som har vært i stand til 
å produsere dette levende miraklet med mat? Var det ikke en langt 
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større intelligens enn mennesket som planla, skapte og forsynte 
menneskene med alt dette?

M E N N E S K E T S  I N T E L L I G E N S  S A M M E N L I G N E T 
M E D  G U D S

Men la oss nå sammenligne visdommen og intelligensen til men-
nesket med Guds, han som frambrakte disse undrene, og holder 
dem i funksjon.

Hvetekornet som Gud får til å vokse opp av jorda, er perfekt 
mat. Men, som alle andre perfekte gaver fra Gud, feiler mennesket 
å verdsette den prisløse perfeksjonen til den allvitende Gud, og i 
forsøk på å forbedre Guds verk, forderver, forurenser og griser det 
til! Hver bit av Guds perfeksjon som menneskets hand har rørt ved, 
ser det ut til at det har svinet til, ødelagt og forurenset! 

Og det stakkars, hjelpeløse hvetekornet er ingen unntagelse! 
Millioner av skjepper med sunn hvete, blir brakt inn i møller, 
som er tenkt ut av mennesket. Og der tar mennesket med sin 
antatte intelligens, det ifra hverandre, fjerner de 12 alkaliskvir-
kende, mineralholdige bestanddelene, og slipper sekker av hvitt 
mel som består av fire syrevirkende, karbohydrat bestanddeler—
tilsatt giftige blekemiddel, ut som menneskeføde!

Av dette lager den menneskelige befolkningen hvitt brød, kjeks, 
smultringer, kaker, puddinger, makaroni, spagetti, sauser, osv., osv., 
og ofte mikser dette sammen med hvitt, ”raffinert” sukker, oljer eller 
fett—en blanding som garantert vil ødelegge enhver mave over tid! 
Ja, sukkerraffineriene gjør det samme med sukker; og nesten alle 
matvarer på markedet med menneskeføde i dag har passert gjennom 
menneskets fabrikker, og lidd under dets framgangsmåter, inntil de 
har blitt devitalisert, tappet for sine helsebringende egenskaper og 
forandret fra mat til sakte virkende gifter! Og denne verdiløse maten 
som mennesket har klusset med av begjær etter fortjeneste, har ført 
til en hel rekke sykdommer i menneskekroppen, som våre forfedre 
for et par generasjoner siden, aldri hadde hørt om!

Å R S A K E N  T I L  S Y K D O M M E R

Resultat: I dag dør mennesker før sin tid av sviktende hjerte-
funksjoner, andre dør av kreft; befolkningen lider av reumatisme, 

Eksisterer Gud?14



leddbetennelse, diabetes, nyresykdommer, jernmangel, forkjølelser, 
feber, lungebetennelse og tusenvis av andre sykdommer. Vi reagerer 
på tannbørste og tannpasta annonser og børster desperat tennene 
våre, men tennene våre fortsetter å råtne, og vi begynner å miste 
dem i ung alder p.g.a. mangel på kalsium og fluor i kosten vår.

Dagens amerikanere er underernærte fråtsere. Vi stapper i oss 
altfor mye, likevel er kroppen vår underernært på nødvendige 
mineraler og vitaminer. Det synes som om mennesket ikke er 
intelligent i det hele tatt!

Deretter fortalte også den Gud, som skapte denne jorda og all 
dens vegetasjon, at vi skulle la jorda ligge unyttet hvert syvende år. 
Men mennesket er for grådig til å gjøre dette. Og slik har jorda vår 
blitt utpint og utarmet, og slike naturlige, gode matvarer som gul-
røtter, beter og kålrot, mangler nødvendige mineraler og vitaminer! 
Og medisinkompaniene blir rike av å selge vitamintabelletter!

Hvilken intelligens er da den høyeste—den til den Gud som 
framskaffet hver enkelt, perfekt nødvendighet for hver eneste 
levende ting, eller den til grådige, godtroende mennesker som 
fornekter Gud, som av interesse for mer profitt og mer luksus for 
dem selv, har frarøvet den maten Gud skapte og ga oss for dens 
helse—og kroppsbyggende verdier?

” D E T  VA R  I N G E N  U R M A K E R  D E R ”

Jeg trengte en nøyaktig klokke med en veldig enkel urskive for å 
fastsette tidspunktet for kringkastingene. Den eneste typen som 
fylte dette behovet var et jernbaneur. Jeg har et—det fineste jern-
baneuret som er lagd, et ur med 23 juveler.

Men det beholder ikke perfekt tid. En til to ganger i uka må 
jeg justere det et til to sekunder, hvis jeg ønsker å være sikker på 
at det er på sekundet nøyaktig. Jeg stiller det inn etter hoveduret 
i byen min (eller i en annen by i U.S.), som alltid er plassert ved 
kontoret til vestunionen. (Politistasjonen) Men ikke engang dette 
uret beholder perfekt tid. En til to ganger i uka må det bli justert 
telegrafisk med et til to sekunder i forhold til nasjonens hovedur, 
fra marineobservatoriet i Washington, D.C. Der ved marineob-
servatoriet er hoveduret for U.S. Men dette store, hoveduret for De 
forente stater er heller ikke perfekt. Det også må justeres og kor-
rigeres regelmessig.

 Eksisterer Gud? 15



Ja, det blir korrigert etter universets hovedur—oppe i 
himlene—av astronomer! Der oppe i himlene er det store hove-
duret som aldri går galt—alltid er presis—aldri en brøkdel av 
et sekund på avveier—himmellegemene som går i bane gjennom 
himlene! 

Nå du, herr—min tvilende venn! Hvis jeg viser deg det fine 
23-juvel-uret mitt og forteller deg at det slett ikke ble lagd i en 
fabrikk—i virkeligheten ble det slett ikke tenkt ut, planlagt eller 
satt sammen av noen urmaker—at det bare hendte på en måte—at 
jernmalmen brakte seg selv opp av grunnen, renset seg selv, for-
met og bearbeidet seg selv om til fine, små takker og hjul og andre 
deler; silikon kom på samme måte ut av grunnen på egen hånd og 
omformet seg selv til glasskrystaller; gullkapselen bare renset seg 
selv, formet seg selv; tannhjulene og hjulene og en mengde små 
deler bare samlet seg sammen på denne måten, trakk seg opp, og 
begynte å gå av seg selv og holdt en omtrent perfekt tid—vel, hvis 
jeg ville prøve å fortelle deg noe slik som det, ville du fortelle meg 
at jeg var gal eller en idiot, ville du ikke?

Selvfølgelig! Du vet at nærværet av det uret er et fornuftig 
og positivt bevis på eksistensen av en urmaker, eller urmakere, 
som har tenkt ut alt dette, planlagt det, formet det, dannet det, satt 
det sammen og fått det til å gå.

U N I V E R S E T S  H OV E D U R

Men da du, herr skeptiker—se opp inn i den store, endeløse him-
melen, på universets hovedur, som aldri feiler med et sekund—det 
perfekte uret som vi hele tida må sette tida etter, for alle våre man-
gelfulle klokker, lagd av mennesker—og fortell meg, ”At alt bare 
har hendt! Det var ingen stor urmaker! Ikke noe overordnet sinn 
tenkte ut og planla det uendelige universet, brakte det inn til eksis-
tens, satte hver stjerne og planet på deres egen, nøyaktige plass, 
og satte i gang myriader av himmelske legemer i bane gjennom 
rommet, hver i dens fastsatte bane, i ordnet presisjon. Nei, det 
bare formet seg selv, satte seg selv sammen, trakk seg opp selv og 
begynte å gå av seg selv. Der var ingen intelligens—ingen planleg-
ging—ingen skapelse—ingen Gud!”

Vil du si det til meg?
Hvis du kan gjøre det, svarer jeg at jeg ikke respekterer din 
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intelligens. Og den Gud som jeg anerkjenner svarer deg, ”Dåren 
sier i sitt hjerte: det er ingen Gud.” (Salmene 14:1, 53:2).

Hvis du ser omkring deg, og observerer hvor intelligent plan-
lagt og iverksatt alt i naturen og i plante og dyrelivet er—alt vi 
ser, med unntak av den forkludringa, slurvet og forurensinga som 
mennesket, som har ignorert og forkastet Gud, har gjort med 
Guds vakre håndverk—og deretter sier at du tviler på eksistensen 
av en allvitende, allmektig Gud Skaper full av visdom, da har jeg 
ikke mye tro verken på hvordan du bruker fornuften din, eller din 
oppriktighet som søker etter sannheten!
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