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Skaff deg kunnskap! Kunnskap skaper frimodighet ◼ Dann en
studiegruppe med noen kristne venner ◼ Bruk nettstedene ovenfor
aktivt, og anbefal dem til andre ◼ Sett deg et mål for å lese og lære,
f.eks. 1 time i uka i tre måneder ◼ Husk at meningsmotstandere er
medmennesker som Gud elsker, de er ikke fiender ◼ Møt andre
med nåde og sannhet (Joh 1,14.17 og Efes 4,15), og start med
nåden! ◼ Vær vennlig, saklig og respektfull. Husk at vennlighet er en
av Åndens frukter (Gal 5,22) ◼ Kommuniser med tydelige JAbudskap: Hva du er for, og ikke bare imot ◼ Husk: Vi er ikke kalt til å
vinne diskusjoner, men vitne om hvem og hva vi tror på, og hvorfor
◼ Be mye om kraft, kjærlighet og visdom (2 Tim 1,7) ◼ Bidra til å
bryte tausheten om kjønn og seksualitet i menigheten din. Oppfordre
lederne til å undervise og å legge til rette for opplæring i bibelgrupper og studiegrupper. ◼ Foreldre og besteforeldre: Bli kjent med
barnas eller barnebarnas skolebøker (særlig i samfunnsfag, biologi
og KRLE) ◼ Opprett en dialog (helst sammen med noen andre) med
skolen/læreren om når og hva de lærer om kjønn og seksualitet.
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