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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/
LEI AV DÅRLIGE UNNSKYLDNINGER!
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Skrevet av Bj rn Roger Rasmussen i protest kristendom
S ndag - 22. mars 2009

Jeg er lei av dårlige unnskyldninger angående dette at Norge er i ferd med å bli et sekularisert
samfunn. Det er lett å skylde på faktorer slik som:
De r dgr nnes politikk
De homofile har skylda for alt ondt, og hvis dette ikke passer som argument kan
muslimene gis skylda.
Humanistene, humanetikerne eller ateistene stikker kjepper i hjulene
Statskirkeordningen og politikernes innblanding i kirkedriften.
Liberale kristne som ikke er bibeltro.
Mangel på frimodighet og/eller åndelighet.
Skolene og overgangen fra faget KRL til RLE.
Økonomiske begrensninger (for lite inn i offer eller gaver)
For masse nattverd på Gudstjenestene i kirka.
Osv. osv.
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Etter mitt syn er det st rste problemet oss kristne. Vi isolerer oss i våre menigheter og snakker om hvor vond
verden har blitt. I stedet burde vi ha gått ut med evangeliet og hatt menigheter som gir et interessant budskap og tilbud
til dem som ikke er kristne.
Det er mer enn nok av muligheter og handlingsrom hvis vi kristne bare våkner opp og fokuserer på det sentrale i det
kristne budskap! Det gjelder å gripe de muligheter og sjanser som tross alt finnes utenfor bedehusets fire vegger.
Vil sitere litt fra en bloggartikkel jeg kom over på nettet og som jeg er enig i: I dagens menigheter så ser vi
innadvendte k ristne som har mistet all k ontak t med den ufrelste verdenen. De er uten mulighet til å forstå hvordan de
sk al formidle budsk apet slik at omverdenen forstår det. Vi ser k ristne som ik k e er så opptatt av å gå ut, det er
web.brr.no/serendipity/index.php?/archives/129-Lei-av-darlige-unnskyldninger!.html

valg
Begy nn!

Alle kategorier

SYNDIKER DENNE
BLOGGEN
RSS 0.91 feed
1/3

19.02.12

Lei av dårlige unnskyldninger! - Bj rn Roger Rasmussen (BRR) sin gamle blogg

vik tigere å gå på møter å soak e eller oppleve Guds nærhet…. Den øk ende sek ulariseringen sk yldes derfor k ristne
og vår oppførsel i samfunnet, ik k e humanister eller ateister.
Kilde: http://ornmyhre.wordpress.com/2008/11/01/hvem-er-skyld-i-sekulariseringen-kristne/
Noe av det samme har også blitt diskutert på verdidebatt.no, blant annen innenfor tråden som heter "Vi gjemmer
oss fortsatt på Bedehuset".
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