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Det är svårt att 

vi lever i en värld 

som tycks vara väldigt ändamålsenlig. 

Hur det kommer sig att den är det går 

-

lektuella giganter som grundade den 

moderna vetenskapen som Koperni-

-

den inte bara  vara ändamål-

senlig och rationell, utan att den också 

var det i objektiv mening. 

-

verkliga lagar och principer att upptäcka där-

-

ra över den. När det suger i magen dras vi au-

oss en smörgås. När vi blir törstiga tar vi oss 

ett glas vatten, när ögonlocken börjar hänga 

och koncentrationen viker tar vi oss en tupp-

lur, och så vidare. Exemplen illustrerar hur 

Och vi mår bra.

slutsatser. Det betyder att om a innebär A, b 

innebär B och c innebär C, så kommer troligt-

vis d att innebära D. Det kan man givetvis inte 

iakttagelser av samma 

slag som man har, desto 

säkrare kan man vara.

Vi människor 

meningen med livet. En 

-

ter sanning och mening 

som tar sig många olika 

uttryck i andligt sökan-

de eller utsvävande och 

destruktiva livsmönster. 

Det är en rimlig extra-

-

rons ändamålsenlighet 

-

det verkligen  en verklig mening med ditt 

-

-

ningserbjudanden av alla de slag? - Var ärlig, 

lyssna, pröva trovärdigheten av den som talar 

Han talar om vägen till den sanna 

djupaste behov.
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En enda 
verk-
lighet

Insikten om dina tillkortakomman-

och hungern - din ärliga och uppriktiga läng-

-

arna.

Klappandet på dörren uttrycker din 

vara centrum i ditt liv. Det kan bestå i att om-

Att öppna dörren innebär att ac-

ceptera, lita på och bekänna vad Jesus har 

den skuld som egentligen är din. Han som 

själv bär namnet Sanningen är trovärdig.

-

Läs mer i t.ex. Johannesevangeliet i 

 Jesus säger:

”Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står 
vid dörren och klappar på. Om någon hör 
min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till 
honom och hålla måltid med honom och han 
med mig.”
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