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Kristenhatet – hatet blant kristne

Protest kristendom
Jeg synes det er noe skremmende hvordan enkelte kristne oppfører seg mot andre mennesker,
som eventuelt tenker noe annerledes enn dem selv. Debattene på nettet er ofte svært heftige, og de er preget av alt
annet enn kjærlighet og ønsker om å nå andre med evangeliet. Meningsmotstanderne skal tas for enhver pris,
koste hva det koste vil og gjerne gjennom bruk av “skitne triks” og virkemidler. Moral og etikk er ikke så viktig for å
vinne en diskusjon i en sak.
En del diskusjoner gjennomføres på måter som er alt annet enn verdig en troende kristen. En god del av det som
skjer tjener eller gagner ikke evangeliets eller kristentroens sak. Likevel må jeg innrømme at det er en viss
underholdningsverdi i å lese alt det tullet og våset de klarer å lire av seg, fra innsiden av sine små forvridde
ekkokamre.
Denne gangen var det “Vi som støtter Visjon Norge”-siden (Facebook + blogg) som minnet meg på dette her.
Det har versert noen stygge personangrep hvor meningsmotstandere har blitt ilagt motiver og meninger de slettes
ikke har. Diskusjonene har til tider vært nede på et lavmål som brennende kristne ikke bør være stolte over. En del
av innleggene er ren og skjær mobbing og uthenging av enkeltpersoner som stiller berettiget kritikk til ekstremkarismatisk virksomhet og/eller TV Visjon Norge/Jan Hanvold. Hvem (en, flere, han, hun, hen?) som står bak
siden vites ikke, da alt skjules bak feig anonymitet.
Virkemidler som ofte benyttes mot meningsmotstandere:
Latterliggjøring og fordømmelse.
Totalt ignorere motstanderen (tie i hel), eventuelt blokkere (sensurere) vedkommende fra å kommentere.
Stygge personangrep. Mobbing og uthenging av meningsmotstandere som kommer med berettiget kritikk
og/eller spørsmålsstillinger.
Uttalelser rettet mot navngitte personer av injurierende eller ærekrenkende karakter. “Forfølger” gjerne
vedkommende i en lengre periode.
Sår tvil om vedkommende motdebattant sine motiver og kunnskapsnivå.
Forsøk på svekking og sverting av motstandernes omdømme.
Forutinntatt og ikke villig til å høre på motargumenter. Absolutt ikke lydhøre for motargumenter.
Hører ikke på andre enn sin egen stemme og sine egne meninger. Bor inni en gullfiskbolle av et
ekkokammer.
Ilegge motstanderen motiver og holdninger som vedkommende ikke (nødvendigvis) har.
Sprer faktafeil, usannheter og løgner om andre personer, eventuelt om saken.
Bruk av overdrivelser.
Dømmende holdning overfor andre. Kan gjerne dømme andre til død og pine mens vedkommende selv har
alle de korrekte svarene.
Tullete kverulering.
Hersketeknikker (herseteknikker, og annet maktmisbruk).
Netthets, sjikane, bitterhet og hatefulle ytringer + trolling florerer, hvor det rettes fokus mot person og
ikke sak samt alle slags tåpelige avsporinger.
Kaster seg fort i skyttergravene.
Kraftig og dømmende språk.
Generelt dårlig kommunikasjon og kommunikasjonssituasjon med masse støy, jf.
kommunikasjonsmodellen.
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Motstand kalles ofte for forfølgelse, og det er også ganske vanlig at man blir beskyldt for å angripe Gud og
kristentroen.
Offerrollen (martyrrollen) inntas titt og ofte.
Det er sannelig ikke lett å være varslere i slike miljøer. Man blir ofte dømt nord og ned og utsatt for
utfrysning.
Kristne i harnisk modus er det ikke bare-bare å komme ut for.
En dose med rasisme og fremmedhat er ikke unormalt.
Alt annet enn god oppførsel og folkeskikk framvises, og muligens også både dårlig dømmekraft,
manglende etikk og dårlig moral.
Hat og hets skjer både anonymt og også fra godt voksne ondsinnede personer som framstår med fullt
navn.
Og momentlista fortsetter, hvor ikke alle argumenter er like aktuelle i absolutt alle situasjoner:
Gjemmer seg i enkelte tilfeller bak anonymitet (anonyme profiler) og kjører på med edder og galle.
Språklige virkemidler slik som ironi og sarkasme kan bli benyttet.
I en del tilfeller dårlig språk.
Beskyldes for manglende Bibeltroskap og åndelighet.
Å bruke kortet “falske nyheter” (fake news) eller å beskylde andre for å tilhøre “eliten“, “de politisk
korrekte“, “venstresiden” eller “hylekoret” fungerer tilnærmet alltid.
Stor redsel for ytterligere avkristning og sekularisering, hvor alle midler vil benyttes (inkludert lovverk) for å
bekjempe dette. Folk skal mer eller mindre TVINGES til å følge kristne verdier og leveregler.
Skarpe skillelinjer mellom “oss på innsiden” og “dem på utsiden” av det kristne fellesskapet (“det gode
selskap”).
Israel: Nåde dem som sier noe stygt om dette lander, da er “helvete på jord løs”.
Menneskeskapte/menneskelagde regler og bud – gjerne uskrevne – som ikke må brytes, da brudd
medfører fare for å bli frosset ut av det gode selskap.
De som har avvikende meninger kan bli beskyldt for å være besatt av det onde, djevelens tjener, satans
sendebud eller løgner.
Sykdommer og handikap – og da spesielt psykiske lidelser/diagnoser – er det enkelte som er fullt villige
til å bruke for alt det er verdt i diskusjoner. Dem som ikke er helt med sine “fulle fem” kan man jo ikke høre på
eller tillegge meningers vekt.
Likeså kan både utseende (ikke minst vekt) og kjønn brukes mot en person. Alt gjøres for å psyke ut
meningsmotstanderen.
Enkelte kan hevde i opphetede diskusjoner at man stjeler fra “Gud” ved å ikke gi tienden til et konkret
prosjekt.
Kritikerne kan bli møtt med ord om at man må vende om og ta imot Jesus, selv om man gjerne er en
troende i utgangspunktet.
Ved å innta “feil standpunkt” i en sak kan man bli beskyldt for å motarbeide Gud, synde og for å gå glipp av
velsignelser.
Enkelte mister totalt besinnelsen og folkeskikken i diskusjonens hete.
Ikke alltid man har respekt for lover og regelverk rundt åndsverk og copyright. Bilder etc. blir manipulert og
misbrukt.
Dårlige idoler, forbilder eller idealer for andre. Virker ikke fristende for andre å bli med på den smale veien
som kamphanene presenterer.
“Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter
ut i verden.” (1. Johannes 4, 1)
Det er helt naturlig å stille kritiske spørsmål. Til og med i Bibelen blir man oppfordret til å prøve åndene
og forkynnelsen.
Ofte når kritikk framsettes er det ikke snakk om forfølgelse, hat, hets, personangrep, trosangrep eller
angrep på Gud. Det må være fullt lovlig å komme med saklig, konstruktiv og godt begrunnet kritikk
samt å stille fornuftige kritiske spørsmål.
Berettiget kritikk og kritiske spørsmål med substans er alltid et gode for å få til endringer og
forbedringer. Usunn, skadelig og forførende teologi bør stoppes. Predikantene og forkynnerne er ikke
Gud eller Jesus sine personlige stedfortredere med immunitet og vern mot all kritikk.
Det jeg reagerer på er når man ender opp med ufin kommunikasjon preget av hat, usannheter og ikkerelevante personangrep. Kjærligheten og nestekjærligheten samt nøden for å nå nye med evangeliet
bør prege oss kristne i vår kommunikasjon.
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Den uoffisielle støttesiden til TV Visjon Norge, ja. Selv sier Visjon Norge støttegruppa følgende om sin side:
“Siden har som formål å samle de som støtter arbeidet til Visjon Norge. Vi som vil ha et kristent alternativ til
det den norske kirke predikerer.”
Legitime og greie mål i seg selv dette her, hvis de bare hadde spart seg for all drittslengingen, hetsen og hatet
mot dem som ikke støtter deres mål. Greit nok å ikke “like” Den norske kirke (DNK), men det er da milevis
mellom dette å ikke støtte kirka kontra i stedet støtte TV Visjon Norge blindt. Visjon Norge er ekstrem-karismatikk
på sitt verste, og er langt unna den “gylne middelvei” (som riktignok ikke er et Bibelsk prinsipp da). Ellers finnes
det også mange gode kristne innenfor kirkas rekker.
Kommunikasjonen til støttegruppa bærer preg av dårlig språk, noen skrivefeil og en umoden argumentasjon.
Det må nesten være en eller flere “unge jyplinger” (barn eller ungdommer) som står bak. (Hvis godt voksne blir jeg
meget overrasket over useriøsiteten og mangel på modenhet de utviser.)
Ja takk til konstruktive diskusjoner og berettiget kritikk samt fornuftige spørsmålstillinger. Nei takk til ekte
forfølgelse, hat, hets og/eller personangrep. Ekstreme og hatefulle innlegg, holdninger og ytringer som legitimeres
med kristentro kan bidra til å trekke hele troen ned i søla. En slik måte å argumentere på er lite moralsk og tjener
ikke troens sak.

NEI TAKK til “Vi som støtter Visjon Norge”!
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I bloggen “Støtter Visjon Norge” skrives det følgende om denne artikkelen/innlegget du nå leser:
“Selv om vi ikke er enig i omtalen av oss slipper vi den gjennom. 🙂”
Så generøst og storsinnet, da! (Ironi fra min side altså!) Jeg har vel aldri strengt tatt spurt om å få slippe igjennom
eller hatt noe ønske om å bli omtalt i deres blogg. Mitt tilsvar til publiseringen havnet uansett rett i Facebook-gruppa
“Vi som støter Visjon Norge“:

Vi som støtter Visjon Norge med lenke til min artikkel om kristenhatet

Fra min artikkel “Protest kristendom: Fortsatt kritisk!”:
Vi kritikere er slemme mot TV Visjon Norge-luftslottet, og vi blir “stemplet” for vår kritikk. Ser at også jeg har
blitt med i det gode selskap over personer som nevnes, jeg har blitt med i “hall of fame” over personer som
“Vi som støtter Visjon Norge” prøver å latterliggjøre… Flere ganger så langt (pr. desember 2018) har jeg blitt
sitert av det anonyme hen-trollet, en totalt forblindet støttespiller av TV Visjon Norge. Jeg anser det som en
æresbevisning å ha blitt med i det gode selskap av personer som blir hetset for at vi stiller berettiget kritikk og
spørsmål med TV Visjon Norge og diverse mirakel- og pengepredikanter.
Omtale av “Vi som støtter Visjon Norge” hentet fra min TV Visjon Norge anti-artikkel:
Det finnes tydeligvis også en uoffisiell støtteside på Facebook FOR Visjon Norge som heter “Vi som
støtter Visjon Norge (@visomstottervisjonnorge)”, men denne har HELDIGVIS kun ca. 295
støttespillere når dette skrives (medio desember 2018). Støttesiden driver til tider med personangrep
mot dem som de ikke er enige med, og de takler svært dårlig kritiske spørsmål og kritikk. Lite som
minner om et kristelig sinnelag der med deres hat, mobbing og uthenging av meningsmotstandere
skjult bak en anonym profil. Hvem hen er vites ikke. Argumentasjonsevnen er på nivå med en 14årings (knapt).
De utviser en langt framskredet ukristelig adferd med sine personangrep, ondskapsfullhet, hets og har
en kommunikasjon som står i grell kontrast til ekte kristne verdier (f. eks. lite nestekjærlighet å spore).
De kjører på med sine drittpakker, og kommunikasjonen er barnslig, feig og umoden helt blottet for
moral. De virker til å være drevet av hevnlyst og (nesten) forfølgelse mot enkelte kritikere. Selv har jeg
blitt utestengt fra siden til å kunne kommentere eller like/mislike det som skjer der.
Det renner over med: Edder, galle og personlige fornærmelser mot ikke-sympatisører og kritikere,
mens det rettes blind beundring og rene lovprisningskoret overfor alt kanalen og støttespillerne foretar
seg. Alt som har med TV Visjon Norge å gjøre blir lovprist uhemmet og betingelsesløst, mens
“motstandere” (motdebattanter) og deres innspill blir stemplet som kunnskapsløse drittsekker som
driver med kristendomsforfølgelse. Hjelpes meg, helt håpløst.
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Skikkelige og seriøse svar fra de ikke-tenkende Visjon Norge-sympatisørene kan man se langt etter.
Enkelte der inne skjuler seg bak anonymitet, og de er kjappe med sletting av innlegg og utestenging
og blokkering av personer som sier dem imot. Alt i alt lite kristelig sinnelag og oppførsel blant Visjon
Norge-støttespillerne i denne gruppa. Et grunnkurs i fornuftig trosforsvar kunne de ha trengt.

Det finnes en del sinte kristne blant oss som ikke skyr noen verbale midler i sin kommunikasjon, og da spesielt via
nettet. De kaller andre medkristne for “din Judas“, de fradømmer andre troen sin, de kaller sin neste ikkerettroende/ikke-Bibeltro og de dømmer andre til den evige fortapelse. Dømming, hets og hat er deres
varemerke, og alt vitner om et totalt fravær av kjærlighet. Enkelte kunne med fordel besinne seg litt og spørre seg
selv om hvem som har satt dem til å være overdommere over andre. Kristus blir ofte vanæret via sinte kristne sine
uttalelser i sosiale medier.
En slik oppførsel er nok godt på siden av Bibelens anbefalinger:
Fil. 4, 5: “La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær.”
1. Joh. 4, 8: “Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.”
Mat. 5, 43-45: “Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk
deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som
mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå
opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige.”
Mat. 7, 1: Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt!
Selv har jeg vel – tross alt – bare opplevd minimal motstand og hat ut fra mine skriverier innenfor kategori “protest
kristendom”. Det som har skapt litt mer debatt og harme er disse to innleggende som går imot rasisme m. m.:
“Flyktningekatastrofen i Syria” og “Typisk norsk og norske verdier”.
Men for all del: Den andre siden – den siden jeg tilhører – dem som protesterer mot mørkemenn, TV Visjon
Norge, Jan Hanvold og andre penge-, velstands- og mirakelpredikanter er ikke alltid “helt gode” eller saklige
dem heller. Det kan til tider ramle ut med ubegrunnede påstander og stygge personkarakteristikker. Dessuten er jeg
ikke videre imponert over enkelte utspill fra Human-Etisk Forbund (HEF) med venner, som har litt vel stor
berøringsangst overfor det kristne.
Selv har jeg INGEN planer om å skrive noen bok om (imot) Visjon Norge, men jeg får uansett stadig påfyll til mine
blogg-artikler. Både støttegruppa / støttesiden, TV Visjon Norge selv og ikke minst Jan Hanvold “himself” gir et
stadig tilsig av momenter som havner inn her i bloggen. Støtt og stadig noen nye momenter som krever noen
kommentarer og et litt kritisk skråblikk.
Angående støttesiden for Visjon Norge: I en periode (høsten 2018) var Facebook-siden “Vi som støtter Visjon
Norge” borte vekk, sannsynligvis stengt av Facebook. De hadde da en “nødside” – som ennå lever – på adressen
@Stottervisjonnorge I tillegg har de også egen blogg.
Nå ble det litt vel mye fokus på den uoffisielle støttegruppa / støttesiden til Visjon Norge, men det var jo denne som i
utgangspunktet fikk meg til å skrive dette innlegget. Imidlertid er det slettes ikke bare her at kristenhatet blomster.
Det er mye hat, hets, sinne og dømming blant enkelte kristenmiljøer rettet mot de som ikke tenker likt som dem
selv. Det finnes en del overdommere som ønsker å bestemme over hvordan vi andre skal leve våre liv for å være
“skikkelig” kristne.
Selv kan jeg være ganske så kvass i mine uttalelser, men et visst minstenivå for seriøsitet prøver jeg å
etterstrebe. Det er i hovedsak sak som skal diskuteres og ikke person. Friske diskusjoner med muligheter
for å komme med betimelige spørsmål og konstruktiv kritikk er et gode vi har her i Norge, i form av vår
ytrings- og religionsfrihet. Denne bør benyttes på en god måte og ikke til lavmåls hets og hat.
Lenker:
blogg.brr.no: Protest mot enkelte former for kristendom
blogg.brr.no: Kategori protest kristendom
blogg.brr.no: Nei til TV Visjon Norge!
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Lik dette:
Laster...
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