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Jesus og lykke
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/

JESUS OG LYKKE

Skrevet av Bjørn Roger Rasmussen i protest kristendom
Tirsdag - 09. februar 2010

Beklageligvis ser det ut for at herlighetsteologien lever i beste velgående i landets menighetsliv.

Det forkynnes ennå rundt forbi at man blir lykkelig / lykkeligere av å bli en kristen. Å tro på Gud,

Jesus og den Hellige ånd løser visstnok alle åndelige og menneskelige problemer.

Hva slags vås er dette? Hvor i Bibelen finner forkynnere dekning for slik forkynnelse? Så vidt jeg kan se i min Bibel var

det mange av de første kristne som både opplevde forfølgelse og martyrdød. Enkelte fikk kjenne både sykdom og andre

problemer på kroppen.

Å være kristen innebærer at man kan finne trøst i Bibelens ord og i troen på den treenige Gud. Imidlertid kan også

"godt kristne" oppleve motgang og problemer. Livet går ikke alltid på skinner selv om man har sin tro i orden.

Silje Holand har skrevet et bra innlegg på Verdidebatt.no med tittelen: "Jesus = Lykke?". Hun skriver blant annet:

"Man blir ikke nødvendigvis lykkeligere av å bli k risten!.... Jeg vil få bort denne kulturen som oser av Jesuslykke! Det

er lov å være glad og lykkelig, men ikke gjør det til et k rav som skal etterfølge alle som er k ristne! Det eksk luderer

utrolig mange som er ønsket og elsket av Ham!"

Hun skriver også:
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"Og det er ikke så lett å komme til det "lykkelige" menighetsmiljøet når du hver eneste gang må ta på deg en maske

som sier du er glad og fornøyd. For hvis noen ser du ikke har det bra, så skal de be for deg. Og hvis du ikke blir

bedre etter forbønn, så må det være noe galt. Med deg selvfølgelig, og din tro. For det er aldri noe galt med Gud."

Selv tar jeg sterkt avstand fra vranglæren om at man automatisk får menneskelig lykke av å bli en kristen!
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Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.

Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

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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