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Ja til Jesus, nei til menighet!
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/

JA TIL JESUS, NEI TIL MENIGHET!

Skrevet av Bjørn Roger Rasmussen i protest kristendom
Tirsdag - 01. september 2009

I den senere tid har jeg begynt å miste troen på menigheten eller forsamlingen (1) som enhet. For

meg virker ofte menigheter mer som en klamp rundt foten enn som en hjelp. Jeg oppfatter

menigheten som slukende og energitappende. Jeg føler meg kvelt av menigheten og dens

forventinger, leveregler skapt av mennesker, maktmisbruk, konflikter om trivielle og uviktige

småting, enkelte personer og familier som får ”gudestatus” mens andre blir tråkket på, menighet

som er mer interessert i den enkeltes arbeidsinnsats enn selve personen osv.

Jeg opplever at det i enkelte menigheter er et motsetningsforhold mellom liv og lære. Bibelen lærer oss til å vise

kjærlighet mot sin neste (nestekjærlighet), men jeg opplever likevel at en menighet ofte kan være svært dømmende mot

annerledestenkende. Vi skal som kristne bry oss om dem rundt oss, og da er det litt rart at det i enkelte menigheter i

høy grad er gode levekår for rasisme og fremmedfrykt. Mammon eller kjærligheten til penger oppfattes som greit, mens

homofile og de svake i samfunnet kan vi tråkke på, trakassere eller overse.

En menighet BURDE egentlig fungere som et kraftsenter. Menigheten bør være en plass hvor man kan komme og få

åndelig påfyll. Man kan motta trosopplæring, bli motivert til å spre budskapet videre, menigheten fungerer som en stor

familie der også det sosiale har sin plass osv.

For tiden virker ikke menigheten som en enhet som bygger opp troen min. Tvert imot får menigheten meg til å tvile og

nesten miste troen.  Jeg for min del må nok ta meg en god pause fra aktivt menighetsliv fram til jeg finner en plass hvor

jeg passer inn og får tilfredsstilt de ønsker og krav jeg har til en levende og sunn menighet.
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FOR TIDEN ER MITT MOTTO FØLGENDE: JA TIL JESUS, NEI TIL MENIGHETEN. 

(1) I innlegget mitt ovenfor har jeg i hovedsak brukt begrepet menighet. Like gjerne kunne begrepet forsamling ha blitt

benyttet. Jeg har ikke gjort noe skille mellom disse to begrepene / enhetene.

Ifølge Wikipedia (norsk bokmål) er en menighet følgende: "Menighet (av middelnedertysk menheit, fellesskap) er et

lokalt geografisk distrikt innen en religion, med medlemmer som bor på et bestemt sted og kommer sammen i samme

forsamlingshus. Ordet menighet kan også sikte til en større gruppe religiøse mennesker. Det kan brukes om et helt

trossamfunn med alle dets medlemmer."

Se også disse tre andre artiklene mine rundt noen av de samme emnene: "Lei av menneskelagde regler",

"Misjonshuset i Egersund" (egen menighet) og "Uten menighet" (Sofamenigheten).
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Bjørn Arne Rosland - #1 - 26.08.2009 15:23 - (Svar)

Interessant blogg. Ser du tar opp noe av det jeg også er opptatt av. Vet ikke hvor mange som kommer å snakker om at

de ikke lenger trives i menigheten. Det virker som det er et ork å gå dit. Det er en beklagelig situasjon. Måtte det komme

noe nytt, slik at folk lengtet etter møter og gudstjenester.
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