Gud elsker forskjeller!
Innledning: Fjorårets kristne bok med den mest provoserende tittelen, var for meg
Hans Eskil Vigdels bok; «Ingen introverte i himmelen.» På en glitrende måte får
boktittelen fram et viktig poeng, og det er at vi som kristne og som menigheter
sliter med å akseptere forskjellighet. Boken handler ikke om teologiske forskjeller,
men om det enkle men akk så utfordrende; Vi er forskjellige, med ulike
personlighets typer- og sliter med å skape fellesskap som rommer disse forskjellene på en god og inkluderende måte.
Tekst: 1KOR 12: 4-7
Forskjeller i personlighet
Utadvendt /ekstrovert, et honnørord? Innadvendt / introvert- noe negativt? Er det
slik har vi et problem. For Gud skapte oss forskjellige, med ulike
personlighetstrekk, og Han ville det slik! Hele Guds Skaperverk understreker
forskjellighet som noe planlagt og villet. Bare gjennom forskjellighet kan vi makte
å speile noe av Guds uendelige storhet og Hans nåde som er uten grenser.
Til samtale: Samtal om Bibelens persongalleri- finner dere eksempler på
forskjellige personlighetstrekk her? Hvilke personlighetstrekk opplever du
dominerer i vårt miljø? Hvordan kan vi i større grad legge til rette for at ulike
personlighetstyper kan trives i vårt fellesskap?
Forskjeller i utrustning
Her er vi mer på hjemmebane, for vi har lenge erkjent og formidlet at Gud utruster
oss med ulike nådegaver. Men, også her har vi en tendens til å trives best blant
«likesinnede.» Fordi nådegavene har så ulike «uttrykk», har vi lett for å gi mest
fokus på de gavene vi er komfortable med og som ikke utfordrer oss i for stor
grad. Men, nettopp gjennom å slippe de ulike nådegavene til- vil vi makte å tegne
et bilde av en Gud som elsker alle- og som tar på alvor at vi trenger ulik
tilnærming for å åpne oss for Guds nåde!
Les: EF 3: 18-19
Til samtale: Sammenligning er utbredt, også i kristne miljø- kjenner du at det er
godt å være deg selv i ditt fellesskap? Opplever du at det er nådegaver som får
større plass og fokus enn andre? Hva kan vi gjøre for bedre å fremelske bredden i
det bibelske nådegavespekteret?

