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Resymé fra talen
• Noen eksempler på fordommer vi møter på hos andre, når vi prøver å dele troen
med dem, kan være: At kristne tror de er bedre enn andre, at de bare er opptatt av
bud og regler, at de er dømmende, hyklerske, moraliserende, at de lever kjedelige liv,
blir fornærmet for alt mulig, at det er maktmisbruk og sekterisme i kristne
sammenhenger, eller at den kristne troen bare er for de svake/de som ikke fikser
livet. Men kanskje har vi kristne også fordommer, overfor dem som enda ikke regner
seg som kristne? At folk er overfladiske, forutinntatte, lite åpne for det åndelige, eller
fordomsfulle overfor de kristne? Uansett, fordommer skaper distanse, og hindrer oss
fra kontakt og kommunikasjon. Hvis vi syns vi blir så misforstått, hvorfor ikke da leve
ut en sunn og god tro selv...? Misjonsbefalingen utfordrer oss til å ikke trekke oss
tilbake, men gå ut og bære troen med oss i hverdagen. Ref Matt 28,18-20.
• Bibelen snakker mye om hva tro er, men hvordan ser egentlig trosprosessen ut for
den enkelte? Jesus utfordret ofte troen hos mennesker Han møtte, og Bibelen
snakker om ulike grader av tro. Når vi møter forskjellige mennesker, kan de være på
veldig ulike steder i forhold til sin tro. Og veien videre til Gud kan være kort eller lang.
For noen innebærer reisen mye tanker, for andre mange store følelsesmessige
prosesser, men for alle innebærer det spørsmål om prioriteringer og vanskelige valg
som får store konsekvenser i livet. Ref Heb 11,1, Luk 13,19, 1.Tim 2,4
• Gud søker alle mennesker, og gjør seg tilgjengelig for alle. Rike, fattige, «vellykkede»,
de som kjenner seg mislykket, framoverlente og forsiktige, høyt eller lavt utdannet,
osv. Som kirke må vi kunne romme mange ulike mennesker. Felles for alle er at ingen
kan komme til Gud uten at Han drar på dem. Ref Joh 6,44, Joh 1,12.
• I historien om kvinnen ved brønnen (Joh 4) ser vi hvordan Jesus snakker helt ærlig og
sant, uten å legge noe imellom, og likevel uten fordømmende undertone. Jesus
hadde respekt for henne, og forkastet henne ikke på tross av hennes til da svært
umoralske livsførsel. Dette har vi mye å lære av! Når kvinnen innser at det er Gud
hun har kommet i møte med, skjer det en forvandling på hennes innside.

Spørsmål/problemstillinger å jobbe med:
• Hvilke fordommer har du opplevd hos andre når du enten har hørt dem snakke om
kristen tro, eller selv forsøkt å samtale med dem om dette?
• Hvilke fordommer tenker du at du selv har overfor mennesker som enda ikke tror?

