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Mot til tro er en serie om trosforsvar. Niklas begynner sin preken med å fortelle sitt 
vitnesbyrd om det å oppdage at bibeltro og vitenskap er forenlig. Han forteller at 
Bibelen formaner kristne om å være klar til å forsvare troen (1 Pet 3,15). I Rom 1,19-23 
skriver Paulus at Gud er å finne ved å se på gjerningene Gud har gjort, sånn som at Han 
skapte universet. Samtidig advares det mot avguder, og vitenskapen kan bli en avgud 
hvis man lar den bytte ut Gud. 
 
GALILEIO GALILEI OG KONFLIKTMODELLEN 
Niklas forteller at det finnes forskjellige måter folk ser på forholdet mellom kristendom og 
vitenskap. Noen mener at disse er fiender, og noen peker ofte på utdaterte eksempler 
på at kirken har motarbeidet vitenskapen Et eksempel er historien om Galileo Galilei 
som ble bannlyst av kirken, angivelig for sine synspunkter på at jorden går i bane rundt 
solen. Men saken var mye mer komplisert, og hadde egentlig ikke så mye med de 
vitenskapelige synspunktene til Galilei å gjøre. Det som ofte blir oppfattet som en 
slagmark mellom religion og vitenskap, er heller en konfrontasjon mellom vitenskapelig 
framgang og kulturelle tradisjoner. Niklas forteller om en fremragende vitenskapsmann 
som var ateist, men som ble kristen i voksen alder fordi det å studere verden ledet ham 
til Gud. For noen kan altså vitenskapen være veien til Gud. 
 
HVORDAN ELLER HVORFOR: UFORENLIGHETSMODELLEN 
Andre har sett på dette forholdet som at religion og vitenskap stiller helt forskjellige 
spørsmål. Kristendom spør «hvorfor» og tar bare hensyn til etiske spørsmål og spørsmål 
om meningen med ting. Vitenskapen spør «hvordan» og leter etter fakta om verden. 
Derfor mener noen at de er helt uforenlige, fordi de overlapper ikke. Men Niklas sier at 
verden er ikke delt inn i sånne «bokser», og viser til at Bibelen kommer med 
faktaopplysninger om verden, sånn som f.eks. at Gud er Skaperen og at Guds sønn 
kom til jorden. Det er overlapp mellom kristendom og vitenskap. Dessverre er det noen 
kristne som tror at vitenskapen er adskilt fra kristendommen, og det kan være 
umotiverende. 
 
INTEGRASJONSMODELLEN 
Verden må sees på som én stor helhet, på samme måte som mennesker er åndelige, 
sjelelige og kroppslige vesener. Vi må se på vitenskap og tro som en del av den samme 
virkelighet, sånn at vi kan si at de er integrert i hverandre. Hverken mennesket eller 
verden er enten åndelig eller fysisk (f.eks. kan ikke mennesket leve av brød alene, Luk 
4,4).  
 
HAR VITENSKAPEN GJORT GUD OVERFLØDIG? 
Noen tror at vitenskapen har gitt oss alle svarene vi trenger, og at Gud dermed er 
overflødig. Men vitenskapen kan bare gi svar på det som ligger innenfor den fysiske 
verden, forklarer Niklas. Den kan ikke gi svar på hva som er godt og ondt, om noe har 
verdi, om hvorfor vi er her eller hva som er meningen med det hele. Når man sier at 
vitenskapen har alle svarene, så tar man et uvitenskapelig og filosfisk standpunkt om at 
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det ikke finnes noen dypere mening og at det ikke finnes noe moralsk godt eller ondt. 
Alt er da et resultat av meningsløse, naturlige prosesser. Derfor er Gud fortsatt 
nødvendig for de som søker svar på det vitenskapen ikke kan svare på. 
 
Niklas avslutter med å appellere til de som ikke tror, og forteller at selv noen av Jesu 
disipler og nærmeste venner hadde vanskelig for å tro at Han hadde stått opp fra de 
døde (Matt 28,17). Derfor er det ikke bare moderne mennesker som kan ha vanskelig 
for å tro på mirakler. Men når de hadde mot til å nærme seg Jesus, da ble tvilen borte. 
Slik er det også for oss.  
 
SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• Hvilken av de tre modellene ville du ha plassert din forståelse av forholdet mellom 
kristendom og vitenskap i?  
 

• Noen kristne føyer seg inn i rekken av mennesker som tror at den etablerte 
vitenskapen ikke kan komme med noen meningsfylte bidrag til å forstå vår 
tilværelse. Er ditt inntrykk at vitenskapen står utenfor det rommet hvor troen din 
befinner seg, eller blir troen komplementert/underbygget av vitenskapen? Hva er 
det som har påvirket eller ført til ditt synspunkt? 
 

• Den personlige erfaringen hver enkelt av oss har av Gud er en viktig del av vår 
identitet som kristne og kan være sterke vitnesbyrd for andre. Likevel kan det 
være vanskelig for noen som aldri har opplevd Gud å ta til seg disse personlige 
vitnesbyrdene, fordi de har mange ubesvarte spørsmål som gjør at de ikke vil gå 
over troens «dørterskel». Les 1 Pet 3,15. Hvordan kan dette verset belyse vårt 
kall som troende overfor mennesker i en slik situasjon? 
 

• Opplever du å ha gode svar på hvorfor du tror hvis noen skulle utfordret troen 
din med f.eks. vitenskap? 

 
 

	  


