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Velkommen til min gamle blogg!
Denne bloggen blir ikke lengre oppdatert. Min nye blogg er tilgjengelig på adressen:
http://blogg.brr.no/
Å VÆRE I MEN IKKE AV VERDEN
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Skrevet av Bj rn Roger Rasmussen i protest kristendom
Torsdag - 30. april 2009

>

Fra talerstolen i kristne sammenhenger forkynnes det: «Vi skal være i verden, men ikke av
verden.

ARKIVER

Et Bibelvers som benyttes til å understøtte dette er Romerne 12, 2: «Og la dere ikke lenger prege
av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva
som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.
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Enkelte kristne tar dette litt vel bokstavelig. Hele livet blir sentrert rundt menigheten, andre medlemmer i
menigheten og menighetens aktiviteter. Det blir lite tid og overskudd til overs til å engasjere seg utenfor
menigheten og enkelte er også lite opptatt av hva som skjer på utsiden.
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Å følge med på nyheter og delta i samfunnslivet på utsiden av menigheten blir ikke prioritert. Enkelte er vel redde for å
få «forsøplet sitt sinn eller bli en frafallen kristen hvis tid benyttes sammen med folk eller aktiviteter på utsiden.
Det første ordet som faller meg inn når jeg tenker på et slikt snevert kristenliv er ordet nerd. Ifølge Wikipedia er
definisjonen på en nerd: «....en person med et snevert interesseområde eller en sær hobby...
Jeg mener og tror at alle kristne har godt av å komme seg ut av den kristne ghettoen av og til og treffe dem på utsiden.
Å ha omgang med dem på utsiden vil gi berikende erfaringer og også gi muligheter til å få forkynt Guds ord til nye
mennesker.
Husk på misjonsbefalingen i Matteus 28, 19: «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! . Misjonsbefalingen gjelder
også for dem rundt oss og ikke bare overfor mennesker i andre land!
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To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input
box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your
comment cannot be verified correctly.
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