
Dobbeltliv og dobbeltmoral 

 

Dagens ungdom er preget av behovet for å bli sett og akseptert av andre. Noen 

ønsker å passe inn i flere ulike miljøer og bli likt av mange. Dette kan ofte føre til at 

en prøver å fremstå som en annen enn den man er. Fører dette til at noen kristne 

ungdommer legger vekk sin kristne identitet eller deler av den når de er i andre 

miljøer? Lever kristne ungdommer et dobbeltliv?  

 

Flere ungdommer synes det er vanskelig og skummelt å snakke om troen i offentlige 

sammenhenger. Dette skyldes at de møter mange kritiske spørsmål og må forsvare 

seg og sin tro. Mange opplever det som flaut og utrygt å være for åpen om troen. De 

er redde for å bli hengt ut, latterliggjort og rakket ned på. Grunnen til at kristne møter 

motstand og fordommer kan være at folk “utenfor kirken” mangler kompetanse og 

kunnskap om kristendommen og Den Norske kirke. Vi må derfor ha et større fokus 

på hva det vil si å være kristen og spre dette ut blant folk. Dette kan vi gjøre ved å 

være synlige på ikke-kristne arenaer.  

 

 Det er også viktig for de som er kristne å tørre å snakke om sin tro med andre 

kristne, slik at man er bedre rustet til å møte andre mennesker. Kirken må være en 

åpent sted for å prate om tvil i troen, der man kan diskutere med erfarne voksne og 

jevnaldrende. Det er viktig å synliggjøre og tilrettelegge dette for ungdom. Det er 

også viktig at prester og andre kirkelige ansatte deler mer av seg selv, slik at troen 

blir mer personlig og ekte.  

 

Utfordrer bispedømmets kirkelige ansatte :  

 til å dele mer av seg selv  

 

Utfordrer bispedømmerådet :  

 Være mer synlig i det offentlige rom. 

 

 



Utfordrer menighetene/menighetsråd : 

 til å arrangere trosopplæringskurs (eks. Alpha-kurs) for unge 

 til å fokusere mer på trosforsvar i ungdomsarbeidet 

 til å legge til rette for diskusjon/dialog rundt troen  

 til å ha fokus på å gjøre ungdom bevisste og trygge på sin identitet 

 til å være mer til stede og synlige i lokalsamfunnet gjennom praktisk arbeid og 

samarbeid med andre organisasjoner/institusjoner. Dette kan gjøre på tvers av 

generasjoner eller som ungdomsgruppe. 

 

Utfordrer ungdomsrådet:  

 til å være mer synlige på kristne arrangementer i bispedømmet 

 

Oppfordrer/utfordrer alle i Stavanger bispedømme:  

 til å bruke denne resolusjonen som ressurs til videre arbeid. 

 


