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Jeg - en eklektisk kristen?
Bjørn Roger Rasmussen (BRR) sin gamle blogg

Velkommen til min gamle blogg!

Denne bloggen blir ikke lengre oppdatert. Min nye blogg er tilgjengelig på adressen:

http://blogg.brr.no/

JEG - EN EKLEKTISK KRISTEN?

Skrevet av Bjørn Roger Rasmussen i protest kristendom
Onsdag - 18. februar 2009

Quiz på nettet kan være kjekt! Selvsagt er ikke alle quizene like seriøse i sin utforming, så resultatene

må man være litt kritiske til.

For noen dager siden trykket jeg meg gjennom quizen "Hvor religiøs er du?". Resultatet jeg endte

opp med passer nok veldig bra på meg: ”Eklektisk => Du tar med deg det som passer, men kjøper

ikke hele pakken”. Ordlista sin fortolkning av eklektisk: utvelgende, prøvende

Ja, jeg tror på Bibelens treenige Gud og jeg kan stå inne for hele den apostoliske trosbekjennelsen. Jeg vil

absolutt definere meg som en troende.

Hvor har jeg avvikende meninger? Noen sentrale punkter følger nedenfor:

Skapelsen: Jeg tror ikke nødvendigvis at vi skal tolke skapelsehistorien i Bibelen bokstavelig med at alt ble skapt i

løpet av seks dager (1 Mosebok kapittel 1). Jeg er nok tilbøyelig til vel så mye å tro på teistisk evolusjon (evolusjon

styrt av Gud) som kreasjonisme.

Massesuggesjon: I quizen svarte jeg at ”Når jeg er på store religiøse møter blir jeg litt skeptisk til om det er

massesuggesjon inne i bildet”. Min erfaring med store og populære møter er at det ofte er møteledere eller

lovsangsledere som gjør det de kan for å ”piske opp” stemningen og følelsene til de frammøte. Dette er ikke

nødvendigvis ekte tro etter min mening.

Møtehyppighet: Når det gjelder hvor ofte jeg går i et gudshus er svaret for tiden kun ved store anledninger og høytider.

Som jeg har nevnt i en tidligere artikkel her i bloggen er jeg for tiden ganske så lei av menighetsliv og møter.
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Tolkning av Bibelen: Noen kristne påstår hardnakket at de leser Bibelen som den er. De påstår at alt står klart svart

på hvitt i den store boka. Jeg for min del vil si at alle kristne må tolke Bibelen. Det er ikke noe som heter absolutt

objektivitet. Man må huske at Bibelen ble skrevet i en helt annen kultur og annen tidsalder enn den vi lever i samtidig

med at nok enkelte forfattere ”snek inn” litt private meninger i det de skrev.

Nå kunne jeg begynne å diskutere den saken som "alle kristne" er opptatt av: Ja eller nei til homofile. For min del vet

jeg ikke helt hva Bibelen sier om denne saken. Alt avhenger jo av tolkninger. Det står også masse om andre ting vi

kristne skal være kritiske og ta avstand til. Blant annet advarer Bibelen mot mammon (pengebegjær, velstand). Dette

momentet har vi i rike Norge valgt å hoppe helt bukk over.

Dette med tolkning av Bibelen gikk imidlertid ikke inn som et punkt i quizen og heller ikke det jeg skriver videre

nedover.

Israel – Guds utvalgte folk: Ifølge Bibelen er Israel Guds utvalgte folk, i hvert fall i gammeltestamentlig tid. Gud elsker

alle, både jøder, palestinere, nordmenn osv. Selv om jeg er kristen kan jeg ikke godta alt Israel står for. Jeg kan ikke

støtte dem blindt uansett hva de måtte finne på. Enkelte av sympatisørene for Israel blir etter mitt syn som fanatikere,

ekstremister eller fundamentalister å regne.

Det gamle kontra det nye testamente: Jeg opplever at enkelte kristne er litt vel oppheng i det som står i det gamle

testamentet. Jesus med sitt verk innførte en ny tidsregning, og en del av de gammeltestamentlige prinsippene, ideene

og levereglene er egentlig opphevd av Jesus.  Likevel hevder enkelte menighetsledere likevel at prinsipper slik som

tienden er helt ufravikelig for seg og sine medlemmer. Videre er jeg mer opptatt av NÅDEN og KJÆRLIGHETENS

budskap i det nye testamente enn å fokusere på lovbud, dom, undergang og elendighet fra det gamle testamente.

Ja, jeg er kristen! Imidlertid forbeholder jeg meg retten til selv å tolke og vurdere det jeg leser i Bibelen

samt hører av forkynnelse. Jeg ønsker ikke å bli en person som sluker alt rått bare pga. en kjent forkynner

sier at slik er det. Lenge leve den kritiske tenkningen og vurderingsevnen!
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