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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/
MENIGHETSKRITIKK

KALENDER
Ma
6
13
20
27

FE BRUAR '1 2
On To Fr L
1
2
3
4
7
8
9
10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29
Ti

SØK

Skrevet av Bj rn Roger Rasmussen i protest kristendom
Tirsdag - 08. juni 2010

Jeg har tidligere i denne bloggen tatt et "oppgj r" med menighetslivet. Blant annet finner jeg meg
ikke til rette i de ordinære menighetene pga. "takh yden" er for lav. Ofte består menigheten av
enkelte maktsyke mennesker som er moralens voktere. De har fasitsvaret på hva som er rett og galt,
og det er ikke lov til å ta opp til debatt tvil, tro og hvordan ting gjøres i menigheten.

Selv er jeg et menneske som liker å tenke selv. Muligens er det min akademiske bakgrunn med flere års
høgskoleutdannelse i bunnen som har bidratt til å gjøre meg såpass reflekterende og sunt kritisk?
Jeg kan selv lese min Bibel og jeg trenger ikke til enhver tid hjelp fra andre angående fortolkning av Bibelen og hvordan
jeg skal leve. Jeg forbeholder meg retten til å stille spørsmål med hvordan ting tolkes og gjøres i en menighet. Å være
en slik person som jeg er blir nok ofte oppfattet av menigheten som en trussel. Et maktord som også ofte benyttes mot
slike som meg er at vi ikke er Bibeltro.
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1. Joh. 4, 1-6 starter med ordene "Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått
mange falske profeter ut i verden ..". Jeg velger å tolke dette slik at man som kristne selv har lov til å tenke selv og
prøve ut det som skjer med basis i Bibelens ord. Det er ingen automatikk i å godta alt som kommer fra en
talerstol selv om det måtte være en aldri så kjent predikant som legger fram budskapet.
Etter mitt syn har mange menigheter blitt sosiale koseklubber for en snever gruppe som passer inn i miljøet. Folk er
fornøyde med tingenes tilstand og hopper den vei som menighetens eldste eller pastor sier at man skal hoppe. Det blir
brukt lite tid på å reflektere og å tenke selv. I enkelte tilfeller blir menighetens ve og vel viktigere enn Bibelens budskap.
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Jeg opplever at enkelte menighetsmiljøer har blitt gode arenaer for maktsyke kristne i lederposisjoner som vil tvinge
sine "sannheter" og fortolkninger nedover andre. Det er lite rom for de som er annerledestenkende, spørrende, tvilende
og kritiske. Hersketeknikker hvor man truer med helvete og at man er utenfor Guds plan blir benyttet for å holde
menigheten på "rett kurs". For å piffe opp menighetslivet litt innimellom lar man seg inspirere av diverse motebevegelser
direkte hentet fra USA uten å ha tilpasset dem til norske forhold.
Jeg klarer som sagt ikke å finne meg til rette i slike snevre menighetsrammer. Sier som jeg tidligere har
sagt: "Ja til Jesus, nei til menigheten."
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comment cannot be verified correctly.
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