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Jer 2:2
Jeg kommer i hu din ungdoms hengivenhet, dine
trolovelsesdagers kjærlighet, hvordan du fulgte meg
i ørkenen, i et land hvor ingen sår.

Arne Borge,
kulturredaktør, Vårt Land
■ Enten er alle frelst, eller ingen
■ Inntil det er avklart, stiller meg på taperlaget, blant gudløse barn, venner, familie
■ Registrerte med et skuldertrekk at Gud var borte – han leker gjemsel med meg,
gjemmer seg i lyset
■ Ikke viktig hva mine barn ender opp med å tro på

■ Trenger ikke trosbekjennelsen som et smykke rundt halsen. Gud er ikke en
mafiaboss som lover meg beskyttelse
■ Vet at Jesus sier i Bibelen at veien til frelse går gjennom han (…) jeg vet om
dyktigere teologer som deler mine synspunkter
■ Bibelen hjelper bare et stykke på veien.

Arne Borge,
kulturredaktør, Vårt Land
■ Setter min lit til erfaringen > hvis Gud finnes, har han ikke skapt menneskene for å
lage eksklusiv klubb hvor den som får trosbekjennelsen til å synge i hjerte slipper
inn.
■ Sendt til fortapelsen fordi de aldri fikk med seg oppstandelsen – en sprø historie,
fornærmer intelligensen
■ Om troen alene gir frelse, blir Jair Bolsonaro salig, men ikke ateisten i Leger uten
grenser.
■ Folk blir kristne av dødsangst
■ Jeg raser ikke over tanken om at andre mener mine barn går fortapt – det er smått,
en fryktreligion

Arne Borge,
kulturredaktør, Vårt Land
■ Folk mener jeg fjerner fortapelsen og andre trøblete sider ved Bibelen for å gjøre
kristendommen mer spiselig

■ Et forsøk på å kjenne igjen en Gud og Jesus som det går an å tro på – som setter
kjærligheten over alt annet – som lover forløsning og gjenopprettelse av alt som har gått
skeis.
■ Gud har ikke et ris bak speilet – Gud er speilet jeg prøver å kjenne igjen meg selv i.
■ Jeg er en dårlig kristen – ber sjelden, og får ikke svar. Opplever håp om guddommelig
nærvær i møte med lidelse, i naturen, i barnet, i en sigarett på balkongen. Dårlig
gudsbevis, men det beste jeg har.
■ Jeg finner ikke Gud i truslene – i å velge side, i en Far som elsker uten betingelser, «Men
bare hvis»-fotnoten nederst på kontrakten.

Arne Borge,
kulturredaktør, Vårt Land
■

Enten er ingen frelst, eller alle er det. Det er min tro. Og enn så lenge stiller jeg meg på
taperlaget, blant mine gudløse barn, venner, slektninger og naboer. Å velge taperlaget
føles som det mest kristne jeg kan gjøre.

Debattinnlegget er datert søndag 21.6.2020, samme dag vi i
VestKirken underviste «Om vind og omvendelse». Der ble
følgende sagt om «flokken»:

Punktene i innlegget
■ Punktene er symptomer
– Å angripe punktene, er en stadig kamp mot vind
– Spørsmålet må være: Hvilken grunn står Arne Borge på – hva er premissene
han argumenterer ut fra?
■ Nøkkelen finnes i speilet
– Den som ser inn i speilet, vil kun se seg selv – aldri Gud

Troens grunn
■ Gud er – mens menneskene kommer og går
■ Kristendommen er ikke kjærlighetens religion
■ Mennesket skal ikke gå fortapt – det ér fortapt
■ Frelsen er frakoblet innsats, fordi den løsningen er tapt i utgangspunktet
■ Frelsen fører til innsats – av brennende kjærlighet
■ En kan ikke tenke seg fram til kristen tro, verken som resultat av refleksjon eller
erfaringsforståelse. Troen er et resultat av åpenbaring.

Troens grunn
■ Det er ikke Guds ansvar å rette opp i elendigheten menneskeheten har skapt
■ At folk ikke kjenner evangeliet etter 2000 år, er kirkens svikt, ikke Guds
■ Det foreligger ingen kontrakt – kun en enkel pakt: Omvend deg og motta syndenes
forlatelse
■ Det kommer en tid da de som tror, følger Jesus av brennende kjærlighet

■ Egentlig har det alltid vært slik

