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Konservative bedehusmiljøer – NEI takk!
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/

KONSERVATIVE BEDEHUSMILJØER – NEI TAKK!

Skrevet av Bjørn Roger Rasmussen i protest kristendom
Lørdag - 16. mai 2009

Selv kunne jeg ikke ha vært medlem av et konservativt bedehusmiljø (f. eks. 1/0) eller

ha vært en tradisjonell konservativ kristen, i hvert fall ikke her på sørvestlandet som jeg

bor. For meg blir slike miljøer for trykkende og trange. Noen av de tingene jeg reagerer

på er listet opp videre i denne artikkelen.

Min kritikkliste:

Konservative miljøer og da spesielt bedehusmiljøer har mye forkynnelse fokusert rundt SYND og faren for å

havne i HELVETE. Hva med nåden, kjærligheten og den hellige ånd? Er disse kapitlene visket ut av Bibelen til

dem som tilhører slike miljøer? 

Mange menneskeskapte regler om hva som er lov og ikke lov. Mennesket må for all del ikke ha det for gøy

eller glede seg over å være frelst! Alt skal være tørt og kjedelig! Å leve skal være et ork! 

Mye vekt på den gamle pakt (gamletestamentet) og lovreglene i stedet for å ha fokus på den nye pakt

(nytestamentet) og kjærligheten og nåden som omtales der. Enkelte har visstnok glemt at Jesus opphevde den

gamle pakt med sitt frelsesverk. 

All makt til mennene. Kvinnen skal for enhver pris undertrykkes. Når jeg ser hvordan Bedehusmiljøet

behandler kvinnene tror jeg ikke at vi leser i den samme Bibelen. Jeg klarer i hvert fall ikke å finne støtte i

Bibelen for det gammeldagse kvinnesynet bedehusmiljøet har! 

Treg og kjedelig form på møtene. Alt skal være slik som det var for 100 år siden. For i gamle dager var alt så

mye bedre! Nye ting er farlige! 

Djevelen bor visstnok fortsatt i trommene og i den moderne musikken, spesielt i sanger med engelsk tekst.

Kun sanger som er trege og nesten umulige å synge godtas i Bedehusmiljøet. 

Enkelte selvoppnevnte fariseere har hele fasiten over hva som kan tillates og ikke tillates innenfor miljøet. De

fungerer ofte som dommere over dem som ikke gjør som de har bestemt. De ser flisen hos sine medmennesker
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mens de ikke ser bjelken i sitt eget øye. 

Bedehusmiljøet har funnet den eneste riktige veien! Andre kristne vil gå fortapt eller er i det minste inne på feil

vei! Nåde den av bedehusets "medlemmer" som våger å oppsøke en annen menighet! 

Mye baktalelse og sladder. Dette er visstnok ikke synd eller forbudt i Bedehusmiljøet. Mennesker kan via

baktalelse bli hudflettet uten at dette gjør noe, men hvis en av "klubbens" medlemmer våger å bryte andre regler

vil han / hun gå fortapt! 

Noen synder er verre enn andre i Bedehusmiljøet. For tiden er vel homofili eller å leve ut homofil praksis den

største synden som kan begås. Tidligere har dette å drikke alkohol, danse og å la kvinnene få makt også vært

viktige synder i slike miljøer. Seksuelle overgrep fra ledere i miljøet og baktalelse er visstnok mindre vesentlige

synder. Nok en gang begynner jeg å lure på om vi bruker den samme Bibelen… 

Bedehusmiljøet leser kun de deler av Bibelen som passer for dem. Den Hellige Ånd har f. eks. liten plass i

slike i dette miljøet. 

Hvis Jesus hadde kommet "en tur på besøk" kunne han nok ha risikert å bli kastet på dør pga. hans radikale

måte å være på og å omgås mennesker på! 

Mange menneskeskapte regler og bud som jeg ikke finner støtte for i min Bibel. 

Bedehusminen! Det gjelder å se mest mulig trist ut! Kun de som klarer dette er ekte Bedehusgjengere! Enkelte

i dette miljøet har visstnok ikke hørt om Guds store nåde og at kristne har lov til å se glade ut for at vi faktisk har

en fantastisk og nådefull Gud! 

Medlemmer av slike miljøer hevder ofte at de er Bibeltro. Imidlertid vil jeg påstå at de er flinke til å velge ut noen

vers de tror 100 % på mens de hopper over andre som ikke passer dem så bra. De tar ikke hensyn til at Bibelen

må leses i sammenheng og at man ikke kan ta et vers ut av sin kontekst og bruke det. De tar heller ikke

hensyn til at alle som leser Bibelen uansett tolker den og at man forstår Bibelen ut fra sin samtid og

fortolkningsramme. Bibelen er skrevet i en annen tid, kultur, språk og tradisjon enn vår, noe som nødvendigvis

må vektlegges når man skal lese Bibelen.

Jeg er kristen og ønsker fortsatt å være det, men jeg er ikke enig i alt som skjer i Guds navn i konservative miljøer. For

meg blir slike miljøers Bibelforståelse for trang til at jeg kan delta der. Det finnes andre måter å leve som kristen på!

Selv om konservative miljøer måtte tro det, er det ikke slik at de har monopol på den riktige tro!

JA TIL KRISTENDOMMEN, MEN NEI TIL REGELKRISTENDOMMEN TIL KONSERVATIVE KRISTNE MILJØER!

Jeg fikk inspirasjon til å skrive dette innlegget etter å ha lest boka: "Betre død enn homofil?" av

Arnfinn Nordbø. Han tok i sin bok også et oppgjør med deler av det kristne konservative miljøet.

Mange av momentene ovenfor har jeg hentet fra min protestside som jeg laget for flere år siden.
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Bibeltro - artikkel i min blogg.
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