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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/
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Skrevet av Bj rn Roger Rasmussen i protest kristendom
Onsdag - 17. mars 2010

Bibelen har to store bud: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av
all din forstand. Dette er det st rste og f rste bud. Men det andre er like stort: Du skal elske din
neste som deg selv (Matt. 22, 37-39).
På bakgrunn av disse ordene kan det være naturlig å stille diverse sp rsmål.
Sp rsmålene jeg vil ramse opp er f lgende:
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Lever vi etter dette?
Elsker vi vår neste, oss selv og Gud?
Bryr vi oss virkelig om hverandre og hvordan den enkelte har det innerst inne?
Er vi oppriktig opptatt av det enkelte menneske, eller bryr vi oss mest om arbeidsinnsatsen?
Har vi et inkluderende fellesskap med plass for alle slags personlighetstyper og ulike meninger?
Er det lov til å si nei til oppgaver og å ta pauser?
Er det lov til å starte på nytt og få en ny sjanse når ting går galt? Jf. Jer. 18, 2-6, historien om pottemakeren.
Hva betyr egentlig Jesus for deg i hverdagen?
Tenk hvis kjærligheten hadde fått blomstre i menighetene i stedet for moralisering, ford mmelse, baktalelse,
menneskebud og maktmisbruk!
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Les ellers om "min tro", "Hvordan overleve som kristen i usunne menigheter?", "Ja til Jesus, nei til
menighet!" og andre innlegg her i bloggen under kategori protest kristendom.
Inspirasjonsk ilde til denne artik k elen: Tale holdt av min k one S lvi M. Rasmussen.
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