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Samling 2, Økt 1
Hva betyr det å tro på Gud?
Hvis vi skal tro på Gud, må vi også tro at Han finnes.
Men, hvordan skal vi bevise at Gud finnes?
I denne neste episode av minifilmserien «Godshare» stiller vi spørsmål ved nettopp dette. Se
gjerne denne episoden, som vi har kalt «Hvordan kan Gud finnes?». Nedenfor ser dere noen
spørsmål å diskutere etter at dere har sett episoden. Kanskje er det lurt å se (på)
spørsmålene før dere ser filmen, så vet dere hva dere skal tenke på når dere ser filmen.

Spørsmål til minifilmen «Hvordan kan Gud finnes?» - Snakk sammen/diskuter:
1) Hva synes du om det ungdommene i filmen svarer når de blir spurt om Gud finnes? Forklar hvorfor du
tenker slik.
2) Hva ville du/dere selv svart på et slikt spørsmål: « Hvordan kan Gud finnes?» Har du noe bevis på dette
selv?
3) Hva tenker dere om å bruke Bibelen som bevis for at Gud finnes? Vet dere om det finnes noe bevis for
Gud der, eller kan dere kanskje si noe om Bibelen er viktig i moderne/vår tid når vi snakker om Gud og
undres på om Gud finnes?

Spørsmålet nedenfor kan dere først prøve å svare på hver for dere. Så kan dere gå
sammen grupper og dele svarene dere har kommet frem til med hverandre:

Spørsmål: En venn/kompis spør deg: Hvordan kan du tro på Gud?
(I veilederen som kateketen deres har, står det to spørsmål og ikke bare dette ene. Et lignende spørsmål kommer på neste side,
så da kan det holde med dette ene spørsmålet akkurat nå.)

Gruppene kan prøve å komme frem til et fellessvar (bli enige om et svar) til hvert spørsmål. Til slutt
deler gruppene det de har kommet frem til med hverandre/i plenum.
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(Fortsatt) Samling 2, Økt 1
Hva kan vi vite om Gud?
Det lille sandkornets mirakel (YOUCAT Konfirmant side 19)
Etter at dere har lest dette, så prøv å svare på følgende spørsmål, gjerne i gruppene deres:
1) Er dette et godt bevis på at Gud finnes? Hvorfor? Hvorfor ikke?
2) Hvordan ville du/dere kommet med et bevis på at Gud finnes?
Til slutt kan dere dele det gruppa deres har kommet frem til med de andre gruppene (i plenum).

Flere dype spørsmål som dere kan diskutere i grupper (hentet fra YOUCAT):
1)
2)
3)
4)
5)

Hva er hensikten med livet vårt?
Hvorfor skapte Gud oss?
Kan vi kjenne Guds eksistens ut fra vår egen fornuft?
Tro – hva er det?
Er det noen motsetning mellom tro og vitenskap?

Etter å ha diskutert og (helst) skrevet ned noe av det dere snakket om (og kanskje ble enige om) i gruppa
deres, kan alle komme sammen igjen og dele svarene sine.
Når der er ferdige kan dere slå opp i YOCAT Katekismen og finne ut hva den katolske kirke sier om akkurat
disse spørsmålene og om flere andre spørsmål. Dere finner dem på sidene 3 og 4 her, og de finnes på
PowerPointen som kateketen deres kan vise dere.
Når dere har gjennom gått dette, og kanskje fått en utskrift av dette selv (eller dere har alle hver dere
YOUCAT Katekismen og har funnet svarene der) kan dere gå videre til neste punkt rett nedenfor her.

Spørsmål om troen - «Virkelig visdom er å vite hva man ikke vet.»
Dette (Sitatet i kursiv ovenfor) hevdes å ha blitt sagt av filosofen Sokrates som levde noen hundre år før Jesus ble født.
Det han mente var at jo klokere vi blir jo mer kunnskap vi tilegner oss, jo mer skjønner vi at det er så uendelig mye å
forstå at vi på ingen måte kan greie å forstå og lære alt.
Kanskje er det litt slik med dere konfirmanter også-? Dere holder på å lære en god del om tro og om den katolske
kirke, men kanskje det er slik at jo flere ting vi snakker om og jo flere ting dere skal lære om, vel, jo flere spørsmål kan
det dukket opp i hodene deres.
Vær ikke engstelige for å stille spørsmål. En idé kan være at alle får muligheten til å stille anonyme spørsmål, enten på
lapper eller i en digital spørreportal, og kateketen og/eller presten i menigheten svarer så godt de kan på disse, helst i
plenum så alle får høre svarene. Det er ofte slik at andre kan lure på akkurat det samme som det du gjør, eller
oppdage at de heller ikke har svaret på det du ønsker å stille spørsmål om.
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(Fortsatt) Samling 2, Økt 1
Til punkt 3, Økt 1, Samling 2 – Fra YOUCAT Katekismen
«Y» står her for YOUCAT Katekismen. Nummeret er hvor i katekismen det står (ikke sidetallet, men
punkt-nummeret). Det beste er om dere har nok YOUCAT Katekisme-bøker slik at dere kan lese ut av
disse selv.
Nedenfor her får dere hovedforklaringen/svaret på spørsmålet, og kanskje et lite sammendrag av
den forklaringen som står. Har dere boka kan dere se hele svaret.
Punktene i rødt er de du finner i ressursene (veilederen, på ressursarket til Økt 1, Samling 2).
De andre punktene/spørsmålene er enten direkte linket til i margen i YOUCAT Konfirmant, eller de er
nært knyttet opp mot temaet dere holder på med her. Det er ikke nødvendigvis slik at dere må
gjennomgå alle disse punktene. I tillegg til de røde, kan dere velge ut det som er mest relevant.
Y → # 1: Hva er hensikten med livet vårt her på jorden?
Vi er her på jorda for å lære Gud å kjenne, for å elske ham, for å gjøre det gode etter hans vilje og for en dag å komme til
himmelen.

Y → # 2: Hvorfor skapte Gud oss?
Gud skapte oss ut av fir og uselvisk kjærlighet.

Y → # 4: Kan vi kjenne Guds eksistens ut fra vår fornuft?
Ja. Menneskets fornuft kan kjenne Gud med sikkerhet. (Det er ulogisk at) Verden (kan) ha sin opprinnelse og sitt mål i seg selv.

Y → # 5: Hvorfor fornekter mennesker at Gud finnes dersom de kan kjenne ham gjennom fornuften?
Gud er usynlig for oss. Det er forskjellige årsaker til dette. Å akseptere noe finnes som er usynlig, det er både en utfordring og noe vi
ikke helt greier å forholde oss til. Mange blir også skremt av å tenke på dette. Da er det lettere å ikke tro i det hele tatt. Hvis vi går
med på at Gud eksisterer, da betyr det også at vi (ofte/for mange) må endre måten vi lever på. Tenkt på det: Gud ser og vet alt.
Hva har dette å si for livet ditt hvis du tror på dette?

Y → # 7: Hvorfor måtte Gud vise selv for at vi skulle kunne vite hvordan han er?
Uten å se Gud er det vanskelig for oss mennesker å forholde seg til ham. Gud vil vi skal lære ham å kjenne, og derfor har han
åpenbart seg selv noen ganger. (De som har opplevd dette, har vitnet om dette til andre igjen.)

Y → # 8: Hvordan åpenbarer Gud seg i Det gamle testamentet?
Gud har åpenbart seg som en stemme slik han gjorde til Abraham. Gud har sagt hvem han her gjennom denne stemmen. Han har
også vist seg som en brennende busk, som en veldig kraft, som en brusende vind (som Ånden), som kjærlighet til menneskene
(gjennom Sønnen). Denne kjærligheten Gud åpenbarer til oss, til menneskene, er ustoppelig, selv om vi er syndige og ikke gjør som
Gud ønsker.

Y → # 9: Hva viser Gud oss om seg selv når han sender Sønnen til oss? I Jesus Kristus viser Gud oss dybden i sin
barmhjertige kjærlighet.

Y → # 10: Er alt blitt sagt i og med Jesus Kristus, eller fortsetter åpenbaringen etter ham?
Før Jesus kom til oss mennesker og begynte sitt virke/sitt arbeid, hørte menneskene Guds stemme. Jesus er Guds siste Ord. Det
betyr at vi mennesker nå skal lytte til Jesus sin stemme, og vi skal følge ham.

Y → # 14: Er Den hellige skrift (Bibelen) sann?
Skriften (det som står i Bibelen) har blitt skrevet av mennesker som har vært inspirert av Den Hellige Ånd. Siden Den Hellige Ånd
også er Gud (Treenigheten), det er derfor vi kan si at det som står i Bibelen er sant.
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Y → # 15: Hvordan kan Den hellige skrift være sannhet hvis ikke alt som står der er riktig?
Bibelen er helt klart preget av den tiden den ble skrevet på. Det betyr at en del av det som kunne være sant (tradisjonelt og
kulturelt sett) på den tiden bøkene i Bibelen ble skrevet, ikke nødvendigvis er sant på den samme måten. Det som står må derfor
tolkes (forsiktig og av presten og andre teologer som vet hva det er de har med å gjøre) slik at vi kan forstå hva de forskjellige
testene betyr for oss i dag.

Y → # 16: Hva er den riktige måten å lese Bibelen på?
Bibelen er ingen vanlig bok. Den bør leses i bønn. Det betyr at du kan tenke deg at du er i dialog med Gud mens du leser i Bibelen.

Y → # 20: Hvordan kan mennesket svare Gud når han taler til oss?
Ved å si at vi tror på ham (på Gud).
Y → # 21: Tro – hva er det?
Tro er kunnskap (om Guds ord/Bibelen) og tillit (å stole på Gud). Vi snakker ofte om syv (7) kjennetegn når vi definerer tro: 1) Det er
Guds gave til oss, 2) Det er nødvendig for å bli frelst, 3) Det krever fri vilje og klar bevissthet av oss, 4) Vi må stole på det Jesus sier,
5) Tro krever kjærlighet for å fungere, 6) Troen blir sterkere jo mer vi lytter til Gud og ber til ham, 7) Troen gir oss en forsmak på
himmelen.

Y → # 22: Tro – hvordan gjør man det?
Du søker Gud og ønsker å være sammen med ham.

Y → # 23: Er det noen motsetning mellom tro og vitenskap?
Det finnes ikke to sannheter, men én. Tro og vitenskap er to sider av den samme sannhet.

Y → 25 – 29: Den kristne bekjennelsen av troen (Må slås opp. Det er forklaringen på Trosbekjennelsen)
Y → # 41: Gjør vitenskapen Skaperen overflødig?
Nei. Skapelsen er forklaringen på hvorfor verden ble skapt. Vitenskapen kan ikke se hensikten med hvorfor ting ble som de ble til,
men kun at det skjedde. Gud er svaret på hvorfor, svaret vitenskapen ikke har.

Y → # 42: Kan noen akseptere evolusjonsteorien og likevel tro på Skaperen?
Ja. Se svaret i punket ovenfor. Skaperen og vitenskapen gir to forskjellige fremstillinger av verdens tilblivelse. Men, det er
nødvendigvis ingen konflikter mellom disse to. Vi vet ikke noe om tidsperspektivet i Bibelen, og vi vet ikke hva Gud gjorde /brukte
for å skape verden. Her kan vitenskapen gi oss svar.

Y → # 43: Har verden blitt til ved tilfeldigheter?
Nei. Gud er ikke en tilfeldighet. Som kristne tror vi at Gud er verdens årsak.
Y → # 44: Hvem skapte verden?
Gud alene skapte verden fra ingenting. Det er fordi Gud selv er alt. Vi kaller det for å være allmektig.
Y → # 45: Kommer også den naturlige lov og naturens orden fra Gud?
Ja. Naturretten (den naturlige lov) er en del av Guds skapelse.
Y → # 56: Har mennesket en spesiell plass i skaperverket?
Ja. Vi er kronen på skaperverket, og skapt i Guds bilde. Gud satte oss til å ta vare på alt han hadde skapt.

Vil dere lære mer om tro og vitenskap?
Se gjerne dokumentaren og intervjuet «Gud og fysikken» med nonnen og vitenskapskvinnen,
sr. Katarina Pajchel OP. Kateketen deres har ressursen/nettlenken i sin veileder.
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(Fortsatt) Samling 2, Økt 1
Denne (og neste) siden = Kateketressurs
Til punkt 4, Økt 1, Samling 1:
For å få gjennomført denne delen økta (som en aktivitet) kan det være lurt å hjelpe konfirmantene
med å komme på spørsmål de kan stille. Her kommer en del forslag til spørsmål (står også på en
egen side i PowerPointen) som du gjerne kan vise dem og si at de enten velger seg ett eller to
spørsmål fra denne listen, eller (aller helst) ser om de kommer på spørsmål selv. Så må dere finne en
måte å samle inn spørsmålene på, eller dere lager en digital spørreportal og foreslår at kanskje
konfirmantene sender inn spørsmål her som dere (du og/eller presten) svare på neste gang).

Forslag til spørsmål:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Levde faktisk Adam og Eva (de som Bibelen sier var de to første menneske)?
Hvor er egentlig Paradiset?
Hvor er egentlig himmelen?
Hva skjer når vi dør?
Hva skjer når vi dør hvis vi ikke tror på Gud?
Hvordan kan man egentlig tro å en bok som nesten er 2000 år gammel (Bibelen)?
Hvis Gud er kjærlighet, hvorfor kan han ikke da bare godta alt?
Hvis Gud er all makt på himmel og jord, hvordan kan han da godt at det skjer vonde
ting i verden?
9) Hvorfor er så mange som er kristne så strenge (har strenge og vanskelige regler
osv.)?
10) Hvorfor kan vi ikke høre Guds stemme når vi ber til ham?
11) Hvordan kan vi vite at det som står i Bibelen er inspirert av Den Hellige Ånd?
12) Hvorfor kan ikke prester gifte seg?
13) Hvorfor MÅ vi gå i messen?
14) Hvorfor er den katolske kommunionen annerledes enn andre kirkesamfunn?
15) Hvordan blir man pave?
16) Hva er skjærsilden?
17) Hva er en sjel?
18) Hvorfor sier den katolske kirken «nei» til abort?
19) Hvorfor er messen så kjedelig?
20) Hva skjer egentlig når jeg skrifter?
Konfirmantene kan legge spørsmålene i en kurv. Det anbefales at de får være
anonyme. Nedenfor her finner du en lenke til et digitalt spørreskjema (laget i Forms).
https://forms.office.com/r/1fXFUkpy23
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