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At blive sig selv
Leder

Jørn Henrik Olsen
fakultetsleder, ph.d.

Hvad vil det sige at være menneske, og hvad vil det sige
at være kristen? Disse spørgsmål er en omdrejningsaksel
hos Søren Kierkegaard, som i år bliver fejret i anledning
af hans 200 års jubilæum. Det fremgår af temaartiklen
side 4-6. En af vore studerende afdækker (side 8-9)
ligeledes et personligt og ærligt møde med en figur hos
Kierkegaard.
Spørgsmålene er enkle og komplicerede på samme
tid og bliver vendt og drejet hele vejen i Kierkegaards
forfatterskab. Kierkegaards sproglige manøvrer kunne
være svimlende. Med fantastiske ordbilleder kunne han
tegne de menneskelige tilstande, og det højtflyvende
ramte tit noget centralt og jordnært.
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Den netop udgivne bog med titlen Søren længe leve!
rummer 10 tankevækkende essays/taler. Nye læsere
kan begynde her – og virkelig få skærpet deres appetit
på Kierkegaards egne skriftlige efterladenskaber.
Helt ind i afkrogene kom han. Hans brug af begrebet
angest var min egen begyndelse med Kierkegaard.
Siden fulgte læsningen af Sygdommen til døden. Sjælen
blev sat på spidsen i en grad, så jeg ikke kunne vedblive
med at være den samme. Ordene stod mejslede, som
om de aldrig havde været skrevet før.
”Selvet maa brydes for at blive Selv” fremstår som en
klarmelding om det mest fundamentale i det at blive og
at være menneske. Friheden består i at komme ud over
sig selv i kærlighedens lidenskab. Skal mennesket blive
sig selv, må det ikke gribe fejl ved at blive selvkredsende.
Sig selv bliver man aldrig for sig selv. Intet menneske er
fordømt til at være sin egen skaber eller sit eget livs
”ansvarshavende Redacteur”. At lade sig digte af Gud,
af den store ”Redacteur”, er i dybeste forstand livets
og det meningsfulde livs forudsætning. At blive sig selv
sker ”fra Grunden af”, understreger Kierkegaard.
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Lydighed eller lovsang
– ny bog om islam og kristendom
Professor i etik og religionsfilosofi, Kurt Christensen har på basis af studieorlov i udlandet og omfattende personlig forskning skrevet en helt ny grund-

Nils Andersen
Landssekretær

bog i islam og kristendom

Titlen ”Lydighed eller lovsang - om islam og kristendom” signalerer, at midt i alle lighederne mellem islam
og kristendom er der også grundlæggende forskelle.
En af forskellene er, at islam primært er kendetegnet
ved lydighed, og kristendommen primært er kendetegnet ved lovsang.
Bogen giver både en indføring i og en vurdering af
centrale aspekter ved islam så som gudsforståelsen,
synet på Jesus, synet på andre religioner m.m. Også
kontroversielle emner som sharia, kvindesyn og jihad
behandles. Målsætningen er blandt andet at imødegå
ubegrundede synspunkter på forholdet mellem islam
og kristendom således, at de egentlige ligheder og forskelle kan stå klart.
Bogen henvender sig til alle, som er interesseret i en
fyldig præsentation af islam med fokus på ligheder og
forskelle til kristendommen. Det er forfatterens håb, at
bogen kan blive en slags grundbog i så henseende også for præster og teologistuderende.

Mange har en mening om islam. Færre har et kvalificeret
grundlag at udtale sig på. Kurt Christensen har begge dele.

I denne bog går han bag om de mange fordomme og
rygmarvsreaktioner, som ofte kendetegner den debat, som
involverer islam. I stedet går han til kilderne – Koranen og
traditionen – og skaber derved et langt mere nuanceret
billede af islam.
Men han gør mere end det. Han går også til kristendommens kilde – Bibelen – for at skildre de markante forskelle, men også de mange ligheder, mellem de to store
monoteistiske religioner.

Bogen er et resultat af mange års arbejde med emnet, og
der er vigtig viden at hente for enhver, der søger et dybere
kendskab til relationen mellem kristendom og islam.

Det har ikke været noget problem for Kurt Christensen at
finde skriftligt materiale om islam, hverken fra muslimsk
hold, fra et mere neutralt religionsvidenskabeligt eller fra
et genuint kristent udgangspunkt. Udfordringen har snarere været at begrænse stofmængden og at få tid til at
læse det mest relevante.
En anden problematik har været at holde sig til de repræsentative strømninger i islam og samtidig være opmærksom på, at islam også er meget andet. Det faktum,
at islam i disse år tilsyneladende er i opbrud mange steder, har også skullet tænkes med.
Bogen er primært henvendt til kristne, men muslimer
kan også læse bogen med stort udbytte.

lydighed eller lovsang

LYDIGHED ELLER LOVSANG

Kurt Christensen er en af landets førende islam kendere. Han har de seneste 5-6 år været primusmotor
for en række islamkurser på Menighedsfakultetet, hvor
han selv har været blandt underviserne. Kurt Christensen har desuden ad flere omgange været på længere
studieophold i blandt andet Indien og Østafrika for med
egne øjne at iagttage forholdet mellem muslimer og
kristne på steder, hvor man har lang erfaring i samspillet mellem de to religioner. Kurt Christensen har også
inden for de seneste par år i to omgange undervist om

Skære ind til benet

KURT CHRISTENSEN

Omfattende research

bl.a. forholdet mellem islam og kristendom på det teologiske studiested EGST i Addis Abeba, Etiopien.

KURT CHRISTENSEN

LYDIGHED
ELLER
LOVSANG
Om islam og kristendom

Bogen udkom 15. marts, er på 376
sider og koster 299 kr. Bogen kan
bestilles på Forlagsgruppen Lohse:
7593 4455.
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Søren Kierkegaards passion
Hvad var det Søren Kierkegaard (1813-1855) ville? Det røber han selv forskellige steder, og
på forskellige måder. Kort sagt vil han koble Bibel og vort daglige liv sammen.

Jakob Olsen
Adjunkt, ph.d.
Dansk Bibel-Institut

gør, at han bruger en del kræfter på at overveje, hvordan
og hvad han skal formidle.

Mangfoldighed og enfold

I 1846 ser Søren Kierkegaard tilbage på det alt det, han
har fået udgivet siden 1843, og skriver, at han har ønsket
at ”læse de individuelle, humane eksistens-forholds urskrift, det gamle, bekendte og fra fædrene overleverede,
igennem endnu engang om muligt på en inderligere
måde.” Det, han læser, er Bibelen; og det, han sætter
Bibelen i forhold til, er det levede liv. Søren Kierkegaard
tilstræber at være bibelnær og livsnær på samme tid.
Han kan andre steder skrive, at det, der er hans fokus, er
tilegnelsen. Det gælder om at leve i det sande, ikke bare
at formulere det eller have det i hovedet.
I 1848 skriver han, at han aldrig har opgivet kristendommen, men: ”jeg havde, fra den tid der kunne være tale
om anvendelse af mine kræfter, fast besluttet at anvende alt for at forsvare den, eller i ethvert tilfælde for at
fremstille den i sin sande skikkelse”.
I 1851 skriver han: ”mit ønske er kun, at vinde mennesker, om muligt alle for kristendommen.”
Men hvis sagen er det levede liv, og ikke det talte eller
skrevne, hvordan kan man så ved hjælp af ord fremme
et liv, der ikke bare er ord? Hvis nu mennesker læser
ham og tænker, at de er enige, men ikke lever efter det,
så har Kierkegaard ikke nået det, han ville. Det problem
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Kierkegaards interesser er mangfoldige, hvilket er med
til at gøre hans forfatterskab kompliceret, men man
kan koge hans interesser ned til to afgørende spørgsmål: Hvad vil det sige at være menneske? Og: Hvordan
bliver man kristen? Svarene på de to spørgsmål er for
ham at se både enkle og komplicerede, hvilket gør, at
han kan bruge hele sit liv på at vende og dreje det.
For at give svar på de spørgsmål involverer Kierkegaard
sig i filosofiske, teologiske, litterære og psykologiske
overvejelser, og han kan til tider være svær at følge,
men samtidig er der også en enkelhed hos ham. Enkelheden er ikke til stede overalt, men af og til er han
yderst simpel og ligetil. For eksempel er enfold et positivt begreb hos ham. Det afgørende er det enfoldige mål
at være den, man er: ”Om en undervisning er enfoldig,
beror ikke så meget på, om der bruges simple, dagligdags udtryk, eller højtravende og lærde, nej, det enfoldige er, at læreren selv er det, hvori han underviser.”
Det ideal om enfold gør, at der i Kierkegaards skrifter til
stadighed er en bevægelse i retning af livet. Han forsøger selv at leve i det, han skriver, og skrifterne hjælper
ham til klarhed over de spørgsmål, han tumler med. Og
han ønsker, at dem, der læser ham, ikke skal bevæge
sig væk fra det levede liv, men ind i det: De skal blive sig
selv eller en bedre udgave af sig selv.
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Hvad vil det sige at være menneske? Og: Hvordan bliver man kristen? Svarene på de to spørgsmål
er for ham at se både enkle og komplicerede, hvilket gør, at han kan bruge hele sit liv på at vende
og dreje det.
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Kierkegaards sigte er altså det opbyggelige, også selvom det opbyggelige kun kan nås ved at rive det ned,
der står i vejen.

Selvbedrag som problemet
For at nå det mål står Kierkegaard over for flere problemer. Et problem, han ser, er, at mange mennesker
lever med et selvbedrag. På hans tid blev Danmark
betragtet som et kristent land, så dem, der boede i
landet, var kristne. Kierkegaard forestiller sig en person, der bliver i tvivl, om han er kristen. Mandens
kone betragter overvejelserne som en fiks ide og
henviser til statistikken: Når man slår op i bøgerne,
så står der, at Danmark er et kristent land; du bor i
Danmark, ergo er du kristen. Længere er den ikke.
Den tilgang til sig selv og til kristendommen vil Kierkegaard gøre op med. Det egentlige i det at være
menneske eller kristen er ikke et spørgsmål om statistikker og lærde bøger, men det drejer sig om livet,
om handling, om valg, om det indre. Derfor ønsker
han tilegnelse og indre forvandling. Derfor vil han
gerne rejse spørgsmålet, om mennesker er det, de
siger, at de er. Han vil vække til uro.

Hvile som målet
Dog vil han ikke bare vække til uro. Han vil også føre
ind i en hvile. Men for at hvilen kan være en sand
hvile, må mennesket virkelig være der, hvor hvilen
er, og det må være den sande hvile, man er i. Kierkegaards sigte er altså det opbyggelige, også selvom
det opbyggelige kun kan nås ved at rive det ned, der
står i vejen.
Kierkegaard kan tale om sit opbyggelige forfatterskab
som det, der ligger hans hjerte nær. Han har altså, siger han, et positivt sigte: Han vil bygge op, ikke bryde
ned. Og det opbyggelige hos ham er bredere end det
specifikt kristne. Derfor findes der hos Kierkegaard så
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mange og så forskellige alment menneskelige overvejelser.
Der, hvor mennesket i sidste ende kan hvile, er i nåden. Nåden er det endelige sigtepunkt, også for Kierkegaard. Han ønsker at møde mennesker der, hvor
de er, for at de fra det punkt kan være i bevægelse i
retning af både dem selv og kristendommen – hvilket
hos Kierkegaard ret forstået er det samme punkt al
den stund, at mennesket er skabt af Gud og derfor
hører til hos Gud. Og da mennesker er mange forskellige steder, giver det også mening at begynde mange
forskellige steder. Det er noget af forklaringen på den
mangfoldighed, der er i forfatterskabet.
Når man hos Kierkegaard kan finde sætningen ”Kun
den sandhed, der opbygger, er sandhed for dig”, så er
tanken ikke, at sandheden er vilkårlig, og enhver kan
vælge, hvad han nu synes, men er udtryk for et ønske
om, at det sande må nå den enkelte til opbyggelse.
Hvis det sande ikke opbygger, så er det fordi, det ikke
er tilegnet, det er ikke blevet personlig ejendom, det
er ikke sandhed for dig. For at det kan ske, kan det
være, at man først må finde ud af hvor, man er, for
derfra at bevæge sig ind i den største sandhed, som
er, at mennesket i alt ganske trænger til Guds nåde.
Som Kierkegaard formulerer det i en opbyggelig tale
i 1844:
”Dog gør denne betragtning, at det at trænge til Gud
er menneskets højeste fuldkommenhed, end livet
vanskeligere, da gør den det jo kun, fordi den vil
betragte mennesket efter hans fuldkommenhed, og
bringe ham selv til at betragte sig således; for ved
denne betragtning lærer mennesket at kende sig
selv.”
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Besøg vores blog på hjemmesiden

Klaus Vibe ansættes i Fjellerup

Menighedsfakultetet har fået ny hjemmeside med et
helt nyt og lækkert design og en langt mere enkel struktur, som er lettere at finde rundt i. Her kan du som noget
nyt læse blogs skrevet af ansatte og studerende, som
giver et indblik i, hvad vi på MF er optaget af. Kig ind og
lad dig inspirere og se også nyheder og oplysninger om
diverse arrangementer og lydoptagelser mm.

Solpaneler på taget

Afsløring af fremtidens kirke
Lektor i kirkehistorie Kurt E. Larsen er medlem af kirkeministerens ”Udvalg om en mere sammenhængende
og moderne styringsstruktur for folkekirken”. I starten
af maj offentliggør udvalget sit forslag til ministeren, og
dette forslag vil Kurt Larsen præsentere ved en foredragsaften den 13. maj kl.19-22, hvor der bliver god tid
til debat. Se program på www.teologi.dk
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ÅNDELIG DANNELSE

med Chris Wright 12. april kl. 9-17.
Guds folk - hvem er vi? - og hvad er vores mission?
Kl.9.30: Fem punkter om mission - Missionsbefalingens bibelske bredde og omfang
Kl.13.00: Hvem er vi, og hvad er vores mission?
Kl.15.30: Troens og kærlighedens lydighed. Balancen
mellem tro og handling i Cape Town Erklæringen.
Se program på www.teologi.dk

Menighedsfakultetet udgiver Dansk
Tidsskrift for Teologi og Kirke, som
udkommer fire gange årligt. Tidsskriftet, der tidligere hed Ichthys, har
i fire årtier bragt inspirerende artikler
fra den nyere forskning om mission,
teologi og kirke. Se mere på www.dttk.dk
I 2013 er der et kampagnetilbud på kun 100 kroner for
hele årets udgivelser. Seneste nummer har temaet ”Åndelig dannelse”. Tidsskriftet kan bestilles på mf@teologi.dk eller 8616 6300.
2013

Kursusdag om mission

Tilbud på Tidsskrift
Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

MF er gået med på trenden om at producere sin egen
strøm på en både miljømæssig og økonomisk fordelagtig måde. I januar blev de sydvendte tage mod baghaven beklædt med 210 solpaneler, og vi forventer, at de
vil producere strøm nok til at dække det meste af MFs
og TORVETS samlede årlige energiforbrug. Om alt går
vel, vil anlægget have tjent sig selv ind på ca. 10 år og
på den lange bane give MF en langtidsbesparelse på et
par millioner kr. Anlægget er finansieret ved et privat lån
og belaster således hverken drift eller likviditet.

Klaus Vibe er så privilegeret at have kontorplads i forskerstuen, som er MFs største kontor med udsigt til MFs
baghave. Fra 1. april skal han dog indimellem forlade
bøgerne og sin teologiske forskning for at begive sig
til Fjellerup for som valgmenighedspræst at deltage i
menighedslivet der, hvor han ansættes i en 50 % stilling. Jobbet giver Klaus Vibe vigtige pastoralteologiske
impulser og erfaringer samt en værdifuld føling med
et konkret menighedsliv. Klaus vibe ordineres i Aarhus
Domkirke den 4. april kl.19.00, hvor alle er velkomne.

61
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4 aftener om Søren Kierkegaard
som kristen tænker
I anledningen af 200 året for Søren Kierkegaards fødsel
afholder MF en foredragsrække i april på fire aftener om
Søren Kierkegaard som kristen tænker. Vi har inviteret
fire eksperter til at komme med hvert sit bidrag:
8.4. kl. 19.30: Anders Kingo: ”Du må ikke have andre
			
begyndelser!” Kierkegaard og filosofien.
15.4. kl. 19.30: Jakob Olsen: Kierkegaard og Gud
22.4. kl. 19.30: Roar Tuxen Lavik: Kierkegaard og Bibe			
len
29.4. kl. 19.30: Christian Tolstrup: Kierkegaard og kirken
Se program på www.teologi.dk
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DIGTEREN VISER SIT
SANDE ANSIGT
Om jeg vil digte et essay til en bog om Søren Kierkegaard, spørger du? Dét tror jeg
ikke! Nuvel, der skal ikke unikke evner til, før man kaldes ’ekspert’ nutildags, men
at sige noget klogt om Kierkegaard – filosoffen med bogstakken, hvoraf jeg kun
har læst et par procenter og forstået en promille – det er nærmest en hån.
mig? Eller rettere: Hvordan kunne jeg sige nej til opgaven, når han lod mig møde mig selv?
Man vil vide, hvad jeg mener med sidste spørgsmål,
hvis man læser den netop udkomne bog – og man vil få
en hentydning, hvis man læser følgende:

Hvordan Æsthetikeren digter

Elisabeth Hartman
Stud. theol.
Alligevel endte jeg med at sige ja til at bidrage til bogen
”Søren længe leve” - ligesom i øvrigt tre andre MF’ere
gjorde, nemlig stud. theol. Johannes Agerbo Haahr,
lektor Leif Andersen og fakultetsleder Jørn Henrik Olsen. For hvordan kunne jeg sige nej til opgaven, når
mit møde med Kierkegaard har gjort så stort indtryk på
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Kierkegaards forfatterskab rummer et vældigt persongalleri, hvorfra et hav af pudsige eksistenser får et ord
– og af og til hele bøger – indført. En af disse er Æsthetikeren.
Kort fortalt er Æsthetikeren bevidst om det, Bibelens
Prædiker udtrykker med ordene ”Alt er tomhed”. Intet har dybest set mening, og det drager Æsthetikeren
konsekvensen af: Udelukkende nydelsen, det interessante, har værdi, og derfor søger han at styre sine omgivelser til sit behag, som var de marionetdukker:
Han spiller skuespil og får mennesker til at danse efter sin pibe. Menneskene opdager ikke, at han hverken
elsker nogen, binder sig til nogen eller viser sit sande,
tomme ansigt.
Med andre ord: Han digter sig selv – fra øjeblik til øjeblik
og fra relation til relation. Jeg afskyr ham. Sandsynligvis fordi jeg ligner ham.

Hvordan jeg digter
For ligesom Æsthetikeren har jeg omfavnet Prædikerens tomhedstale, som er det eneste bibelord, der overlevede 1800-tallets religionskritik: Når ”Gud er død”, er
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menneskelig visdom alt, der er tilbage, og den konkluderer i yderste fald, at ”alt er tomhed”. Derfor lever jeg
nu i en verden, hvor vilkår som meningsløshed, død,
ansvar og isolation er uomgængelige.
Hvordan håndterer jeg tomhedens gys? Jeg digter!
Jeg digter min identitet, så mine behov opfyldes, og
verden danser efter min pibe: Meningen findes i nydelse/wellness og poseren på en catwalk i kameraernes
søgelys, hvorfra jeg nøje vælger udseende, stil, venner,
tro og kost. Jeg er en del af ”X-factor-generationen”:
Generationen af skuespillere, digtere og æsthetikere.

Hvordan Gud digter
Det var vel Kierkegaards intention at lade Æsthetikeren
ligne mig så meget. Han ville advare mig! Mødet med
ens dobbeltgænger er et varsel om snarlig død, siger
folketroen. Derfor kan jeg ikke andet end fortvivle over
mødet med mig selv, Æsthetikeren.
Og nu siger jeg altså næsten ikke mere om det essay,
jeg har digtet. Kun, at fortvivlelsen leder mig hen til
Bibelen, hvori digterens tomhedstale rigtignok har sin
plads, men ikke står alene. Den svares på med en åbenbaring af, at Gud er digteren – for at sige det på kierkegaardiansk. Mine digterevner mister deres altafgørende
betydning. Tomheden fyldes.
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Lydighed eller lovsang
Om islam og kristendom
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Mange har en mening om islam.
Færre har et kvalificeret grundlag
at udtale sig på. Kurt Christensen
har begge dele.

Lægerne Axelsen & Fausholt
376 sider
299,95 kr.

Vestre Strandalle 56
8240 Risskov
Tlf. 8617 7674

Han går bag om de mange fordomme og rygmarvsreaktioner,
som ofte kendetegner den debat,
som involverer islam. Samtidig
går han til Bibelen for at skildre
de markante forskelle, men også
de mange ligheder, mellem de to
store monoteistiske religioner.
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Søren længe leve

10 taler til en 200-årig
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Søren Kierkegaard er en af de
mest spændende, mystiske,
intelligente, og provokerende
personligheder, der har levet.

KIRKE FOR FOLKET

Læs Jørgen Jørgensens bog om
at være kirke i det 21. århundrede.
Bliv inspireret til at ﬁnde nye muligheder for at fylde folkets kirke
med mennesker.
En bog til eftertanke og debat.
190 sider · 149,95 kr
ISBN
9788770680523
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132 sider
149,95 kr.

10 spændende personligheder
har skrevet en tale, hvor de hver
især fortæller om det, der særligt
har gjort indtryk på dem i mødet
med den 200-årige fødselar.

Kolon · LogosMedia
Tlf. 75 93 44 55
lohse.dk
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STØT MF med en ekstra gave!
Gaveindtægter
Gaveindtægter

Walther Plauborg Hansen
forretningsfører

1. juli 1.'12juli '12
- 12. -marts
'13 '13
12. marts
gavebreve
• gaver
• kollekter
gavebreve
• gaver
• kollekter

Foråret er over os og bringer nyt liv efter den mørke
6.000.000
6.000.000
vintertid. På Menighedsfakultetet sprudler livet også i
5.702.000
5.500.000 5.702.000
5.500.000
undervisningslokaler og på læsesale, samt ved foredrag
og kurser. Tak til alle jer, som gennem jeres støtte til MF
5.000.000
5.000.000
er med til at sikre en fortsat uddannelse af teologer
til
kirke og mission.

5.518.000
5.518.000
5.206.000

5.206.000

4.500.000

4.500.000

Der hviler dog en tiltagende skygge over MF’s økonomi, 4.000.000
4.000.000
idet vi desværre har haft en nedgang i gaveindtægter
i forhold til sidste år. MF behøver 2,9 mio. kr. i gaver 3.500.000
inden regnskabsafslutningen 30. juni, og det er 3.500.000
hele
900.000 kr. mere, end vi modtog sidste år i de samme 3.000.000
måneder. Vi har derfor brug for et ekstraordinært løft3.000.000
nu.
2.500.000

MF behøver din støtte

2.500.000

2.000.000

Vi vil opfordre dig til at støtte med et ekstra beløb på
2.000.000
fx 200 eller 500 eller 1000 kr. Det vil være en stor og
afgørende hjælp, så vi kan fortsætte med at uddanne
teologer til de mange vigtige opgaver i Guds rige.
Tak, om du vil være i denne ekstraordinære støtte, som vi
har brug for lige nu. Benyt det vedlagte indbetalingskort
eller giv en gave via www.teologi.dk/dankort.

Budget i år

Budget i år

Modtaget sidste år

Modtaget sidste år

Modtaget i år

Modtaget i år

Indbetaling via netbank
Opret overførsel til reg.nr. 9570 kontonr. 8177600.
Anfør gerne dit abon.nr. fra bagsiden af bladet.

Kontakt mig på wph@teologi.dk eller tlf. 8616 6300,
hvis du overvejer at oprette en fastgiveraftale, et
gavebrev, testamente eller lign.
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