Studieoplæg for kristne
(1) Er det høfligt at spørge en nydansker:
"Hvilken religion har du?" Drøft
forskellige reaktioner.
(2) Hvad har alle mennesker til fælles
uanset religion, hudfarve eller etnisk
baggrund? Giv eksempler.
(3) Hvor vigtig er gensidighed for takt og
tone i religionsmødet? Giv eksempler.
(4) Diskuter konkrete eksempler på
kristnes og muslimers praksis (f.eks.
påklædning, opførsel eller madvaner),
som erfaringsmæssigt vækker anstød.
Hvornår skal man undgå at vække
anstød? Er der tilfælde, hvor det ikke
kan (bør) undgås?
(5) Giv eksempler på kristne og
muslimske idealer. Sammenlign dem
med kristnes og muslimers praksis
(a) i dit lokalområde (b) i medierne
(c) på den verdenspolitiske scene.
(6) Hvad siger kodeks om muslimers ret
til at bygge moskéer - og kristnes ret til
at bygge kirker?
(7) Giv eksempler på, hvordan man kan
udtrykke uenighed uden at tale nedsættende om andres tro og praksis.
(8) I hvilken udstrækning bør kristne være i
stand til at sætte ord på deres tro i
mødet med mennesker, der har en
anden religion? Er der forskel på at
fortælle om sin tro og at aflægge et
personligt vidnesbyrd?
(9) Giv eksempler på udtalelser fra
dagspressen om islam og kristendom,
som du vil betegne som misforståelser/
forvanskninger. Hvordan vil du
reagere, hvis en person, der sidder ved
siden af dig, fremfører disse påstande
(a) ved en firmafest? (b) ved et
familiebesøg? (c) over kirkekaffen?
(10) Hvorfor ønsker nogle kristne og
muslimer at opfordre andre til at
tilslutte sig deres tro? Er der noget i
kodeks, der hæmmer muligheden for
kristen og islamisk mission?
(11) Hvordan forholder du dig, når
nogen afviser det kristne evangelium?
(12) Hvordan vil du reagere, hvis (a) din
datter (b) din fætter c) en kollega kom
og fortalte, at hun (han) vil konvertere
til islam? Hvad siger kodeks om retten
til at konvertere?
(13) Hvordan adskiller et kristent samfund
sig fra (a) et multireligiøst (b) et
sekulart samfund? Hvordan vil du
karakterisere det danske samfund?
Hvordan tror du, at muslimer betragter
det danske samfund?

Case studies
(A) Et menighedsråd har besluttet at
invitere beboerne fra et nærliggende
asylcenter til spisning i sognegården.
På centret bor der både kristne,
muslimer, hinduer og buddhister.
Planlæg menuen.
(B) En kirke arrangerer gudstjenester på
engelsk for flygtninge og asylansøgere.
Ved gudstjenesterne tilbydes
flygtningene en bibel på deres eget
sprog. En lokalpolitiker anklager kirken
for at udnytte mennesker i en sårbar
situation. Har politikeren ret?
(C) Ved et offentligt dialogmøde giver
en oplægsholder udtryk for en
holdning, der er i modstrid med
(a) den danske grundlov (b) Den
Internationale Menneskerettighedserklæring. Hvordan bør ordstyreren
reagere?
(D) En gruppe kristne er på besøg i et
hindutempel. Da de er på vej ud,
tilbyder præsten dem et stykke frugt,
der har været ofret og placeret foran de
opstillede gudestatuer. Skal de tage
imod frugten eller høfligt sige nej tak?
(E) Ved besøg i en lokal moské får et
menighedsråd at vide, at de skal tage
skoene af, og at kvinderne skal
tildække håret. Næstformanden (en
kvinde) bliver vred og nægter at tage et
tørklæde over håret. Til sidst bliver hun
bedt om at forlade moskéen. - Bør
kristne rette sig efter andre religioners
forskrifter under besøg i f.eks. en moské? Hvorfor mon kvinden nægtede?

