Tema: "Derfor tror jeg på Gud!"

overbevist om at det vi tror på er sant, vil vi verken ha frimodighet eller
autoritet til å dele troen med andre.

Måltid
Samtale om "løst og fast"
rundt bordet.

Mange mener at naturvitenskap og skapertro er som ild og vann, som ikke
kan eksistere sammen, og ikke kan blandes sammen til en helhetlig
oppfatning.

Åpne eventuelt for å dele
litt "hvordan du har det".
Isbryter
Hva er det første du tenker
på når du hører ordet Gud?
OPP
1) Sang/video
Hør på en god kristen sang eller se en kristen musikk-video.
2) Bønn

I boken "Derfor tror jeg" viser Oddvar Søvik at det ikke behøver å være
noen motsetning: Vitenskapen jobber med spørsmålene når og hvordan Skapertroen svarer på hvem og hvorfor. Dermed kan vi få en mer helhetlig
oppfatning av tilværelsen.
Som eksempel på dette siterer boken en illustrasjon av matematikkprofessor
John Lennox:
Flere vitenskapsmenn sitter rundt et bord. På bordet står det en stor
bløtkake. Dette vekker vitenskapsmennenes interesse: Matematikeren måler
høyde og diameter og regner ut volumet av kaken. Kjemikeren vil gjerne
analysere hvilke stoffer som er blandet sammen for å lage en slik kake. De
andre vitenskapsmennene undersøker kaken ut fra sine fagområder ...

"Samtalebønn", der de som ønsker det ber høyt: korte bønner, en eller flere
ganger, og de som ønsker det ber stille bønner.

Men selv om de kan finne svar på hvordan og når, kan de ikke med sine
vitenskapelige målinger svare på hvorfor kaken er laget og hvem som har
laget den. Da kommer Mathilde inn og forteller at hun har laget kaken til
sin matematiker-nevø som fyller år i dag!

Til slutt ber alle sammen høyt "Fadervår" og velsignelsen:

2) Bibeltekster:

- Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen
din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og
tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i
fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i
evighet. Amen.

Les Johannes 1, vers 1-14 og 1. Johannes brev 1, 1-4
- bruk LOGG metoden (12 min).

Del eventuelle takke- og bønneemner.

- Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds Sønn, velsign oss du Guds
Hellige Ånd. Amen.
INN

Derfor tror jeg på Gud! Gode grunner til frimodig tro
1) Innledning (Les høyt et avsnitt hver)
Som kristne er det viktig å vite hva vi tror og hvem vi tror på. Men det er
også nødvendig å vite hvorfor vi tror. For hvis vi i vårt indre ikke er







Del tanker dere fikk da dere leste bibeltekstene.
Hva kan vi vite om Gud?
Må vi glemme Bibelen når vi driver med vitenskap?
Er vi skapt for en grunn?
Kan vi stole på Bibelen?

UT: Påminnelse og oppmuntring
Tre-i-bønn: Be for de to - tre personene dere ber for, som en kort stille
bønn på slutten av samlingen. (BRO: Bønn - Relasjon - Ord)

