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”Forspring via forskning”
Forskning giver ligeledes en større tilfredshed for underviserne, der ikke blot skal lire gamle erkendelser af
sig, men i undervisningssituationen begejstret kan løfte
fligen for deres nye indsigter.

Leder

Endelig vil vi på MF gerne spille med på både den nationale og internationale arena blandt andre teologiske
forskere. En forudsætning for at gøre dette og for, at
vore studerende, efter afsluttet bacheloreksamen hos
os, kan forsætte deres studier på universitetet, er at vi
driver forskningsbaseret undervisning.

Nils Andersen
landssekretær

På Menighedsfakultetet driver underviserne forskning,
og vi giver i dette blad en lille smagsprøve på, hvad
vore fire yngste forskere fordyber sig i. Hvad skal denne
forskning egentlig gøre godt for?
Forskning kan ses i forlængelse af Guds grundlæggende kulturopgave til Adam og Eva om at underlægge
sig jorden og gøre sig til herre over den. Også gennem
jagten på stadig større erkendelse i Bibelen, kirkehistorien m.m.
Forskning er tillige til gavn for vore studerende. Forskningsbaseret undervisning er langt mere interessant og
forfriskende og forsyner de studerende med den senest
opdaterede viden, og giver måske nogle studerende
smag på selv at grave i dybden med et problemfelt.
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Men et andet motto: ”At frygte Herren er begyndelsen
til kundskab” (Ordsp 1,7) røber, at gudsfrygt er forudsætningen for at opnå åndelig livsvisdom. Derfor ønsker vi
på MF at sammentænke høj faglighed med elementær gudsfrygt og bøn om Åndens vejledning. Forskning
alene gør det ikke.
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Audis motto røber, hvorfor Audi er blandt de førende
bilmærker i verden: ”Vorsprung durch Technik”. ”Forspring via teknik”, underforstået forskningsbaseret teknik. Det kan vi lade os inspirere af inden for teologien.

Redaktion
(mfbladet@teologi.dk)
Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen
Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende)
Stud.theol. Filip Odgaard Bodilsen
Stud.theol. Michael Kastrup Nielsen
Stud.theol. Julie Anastasia Hejslet Kajgaard

Forsidebillede: Af billedkunstner Eli Ponsaing
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”Forskergangen” på MF
– unge teologer i spil
Kurt E. Larsen
Lærerrådsformand
I forbindelse med, at tre af os ansatte på MF havde skrevet en kronik til Politiken: ”Nej til ny definition af ægteskabet”, skrev samme avis i sin introduktion, at ”Menighedsfakultetet er Indre Missions akademiske centrum
i Danmark”. Den karakteristik tyggede jeg lidt på. MF
er jo ikke, og har aldrig været, hverken ejet eller drevet
af Indre Mission. Faktisk er vi glade for at hente støtte
og opbakning fra Guds folk i mange forskellige kirkelige
sammenhænge.

Akademisk centrum
Alligevel var jeg også lidt stolt. MF vil gerne leve op til
den ære at kaldes ”et akademisk centrum i Danmark”.
Vi vil uddanne præster og andre Ordets tjenere og samtidigt gerne være et akademisk centrum, fordi dette er
med til at sikre kvaliteten i præsteuddannelsen. Vi lærere har det som en del af vores ansættelse, at vi skal
drive forskning. Det gør vi så inden for hvert vores fag,
hvor vi skriver bøger og artikler. Vi gør det ikke for vores
egen skyld (selvom det er spændende!), men fordi kirken og kulturlivet har brug for nogen til at grave dybere
ned i forskellige emner på basis af Bibelen og kristen
tro. Når vi sidder fordybet i hver vores bøger, er det en
berigelse, at vi sidder på samme gang og kan diskutere
med hinanden.

Guds og vores rolle
i frelsestilegnelsen
Foruden otte lærere er vi så heldige at have yderligere
to fagkolleger på MFs 1. sal, ”forskergangen”. Disse to
yngre teologer arbejder på hvert deres ph.d.-projekt:

Klaus Vibe
Klaus Vibe arbejder på baggrund af tænkningen i datidens jødedom med at forstå Paulus’ tale om Guds og
menneskets rolle i frelsesprocessen. Det er vigtigt, at
nogle fordyber sig i de grundlæggende ting, og Klaus
kan med sin vinkel være med til at inspirere os andre i
vores tænkning.

Missional kirke
Cand.theol. Andreas Østerlund Nielsen har også arbejdsplads på MF. Han er meget optaget af tanken om
den missionale kirke: Hvordan man som menighed kan
være mission i et forandret samfund. Da mange af os

Andreas Østerlund Nielsen
andre kredser om det samme spørgsmål, er det værdifuldt, at Andreas ud fra sin læsning af amerikanske teologer kan bidrage til samtalen på forskergangen. Sådan
bliver vi lærere forhåbentligt lidt bedre til at undervise
studerende, der gerne engang skal tjene i Guds kirke, på
Bibelens og sund evangelisk-luthersk grund.
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Nyheden om kors-kongen
Evangeliernes centrale påstand er, at Jesus som korsfæstet er Messias og konge.
For enhver på Jesu tid – jøde som romer – var det en umulig sammensætning. I mit
forskningsprojekt søger jeg at trænge ned i denne spændingsfyldte hemmelighed,
der også har stor betydning for kirkens forkyndelse og praksis i dag.

Morten Hørning Jensen
Lektor i Ny Testamente

En blodig januar
Da jeg kom tilbage på MF efter juleferien i år var det til
et ryddet skrivebord. Jeg blev inden jul færdig med et
undervisningssemester, og foran lå et forskningssemester med tid til fokus på et nyt emne. Bøger og artikler
var bestilt hjem fra diverse biblioteker og lå klar i stabler
lige til at bladre i.
Det skulle vise sig at blive en blodig januar. Sådan føltes
det i hvert fald. Mit emne var korsfæstelse, og selvom
støvet for længst har lagt sig over de 2000 år gamle
kilder, så er der stadig ”liv” nok i øjenvidneskildringerne
af de romerske korsfæstelser til at give et sug i maven.

En nyhed
Korsfæstelse var selv for samtidens forfattere væmmelig uden sammenligning. Den var udtryk for den absolutte ydmygelse uden noget som helst positivt i sig.
Da de første kristne begyndte at forkynde ”ordet om
korset” var det derfor en hårrejsende nyhed i samtiden.
Nye religioner og guder kom fra tid til anden til i den
brogede og mangfoldige romerske verden. Men det
var første gang, nogen påstod, at en korsfæstet mand
skulle være Guds søn og konge. Det er endda ligefrem
evangeliernes helt centrale påstand, at Jesus som korsfæstet er kongen, Messias og Guds søn.

Nogle bortforklaringer
Spændingen mellem de to sider i Jesu virke – hans
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kongelige forkyndelse af Guds rige og så hans død på
korset – er til tider blevet set som så stor, at der må
vælges side.
I den nytestamentlige forskning har det været en trend
at se to traditionslag bag denne spænding. Oprindeligt
var Jesus blot en omrejsende revolutionær, men da han
blev korsfæstet af romerne, omformulerede de første
kristne budskabet og satte korset i centrum.
Praksis i vores kirker har af og til også lidt af en sådan
forkert modstilling. Til tider er kirken blevet grebet af
en iver for at skabe revolution og forandre verden, og
forkyndelsen af korset er gledet i baggrunden. Andre
gange præcist modsat: Kirken har lukket sig om sig
selv med et budskab om syndernes forladelse og om,
hvordan man hurtigst muligt kan komme væk fra denne
verden.

Tilbage til Skriften … og Galilæa
Mit forskningsprojekt omhandler denne spænding.
Hvordan hænger Jesu gudsrige-gerning i Galilæa sammen med hans korsdød i Jerusalem? Jeg tager udgangspunkt i Markusevangeliet og genlæser det som
første skridt på rejsen. På hvilken måde kobler Markus
Gudsriget og Korset?
Derfra går turen til Galilæa, Israel og Rom. Hvilke strømninger var i spil på Jesu tid, og hvilket lys kaster de ind
over forståelsen af evangeliet?

Med menigheden for øje
Selv om mit forskningsarbejde til tider er både støvet
og blodigt, så håber jeg, det kan være med til at under-
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Vi har i enhver generation brug for at genformulere de helt centrale ting i vores tro om
Jesu soningsdød og kongeværdighed for at
kunne forkynde, leve og vandre i dette fantastiske evangelium.

Morten Hørnings forskning
publiceres internationalt
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Der er dog også mulighed for at læse med på dansk. Senest har Morten
udgivet artiklen ”Gudsriget og Korset
i Markusevangeliet” i det sidste
nummer af Dansk Tidsskrift for Teologi
og Kirke. I første nummer af bladet
TEL i år har Morten desuden skrevet
flere artikler om korsfæstelse.

bygge menighedens forkyndelse og praksis. Vi har i enhver generation brug for at genformulere de helt centrale
ting i vores tro om Jesu soningsdød og kongeværdighed
for at kunne forkynde, leve og vandre i dette fantastiske
evangelium.

Billedkunstner Eli Ponsaing: Find mig også
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Fra pietismen til Tidehverv
Kurt E. Larsen
Guds rige mellem forkyndelse og handling
Leif Andersen

ARTIKLER

Gudsriget og korset
Historien om, hvordan to modsætninger
blev evangelium
Morten H. Jensen

/ 39. årgang

GUDSRIGET: Peter V. Legarth / Morten H. Jensen / Carsten Vang / Asger Chr. Højlund / Kurt E. Larsen /
Leif Andersen / Thomas Kristensen

INTRODUKTION
Guds rige, gudsriget, Guds kongerige,
kongeriget fra Gud!
Peter V. Legarth og Morten H. Jensen

MF-lærernes forskning indebærer ofte rejser og
internationale kontakter, ligesom deres arbejde
publiceres på engelsk. I år har Morten fx fået flere
artikler publiceret i internationale tidsskrifter som
Journal of Biblical Literature, Biblica og Biblical Archaeology Review, ligesom han har bidraget til en
ny encyklopædi i 30 bind. I efteråret fremlægger han
sin forskning på konferencer i Lund og Chicago. Følg
Mortens internationale forskning på
adressen:
www.herodantipas.com.
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Hvordan lever menigheden
med Bibelen?
For enden af en gang på første sal af Menighedsfakultetet sidder fire yngre teologer på tre kontorer og forsker. En af dem, adjunkt Jeppe Bach Nikolajsen, mener,
at menighedens bibelbrug er et overset område og giver os et indblik i sit forskningsprojekt i denne artikel.
Jeppe Bach Nikolajsen
adjunkt, ph.d. cand.theol.

her? Hvordan opstår mening i en gensidig vekselvirkning mellem bibel og menighed?

Er Bibelen blot en samling historiske tekster som så
mange andre? Eller er den guddommelig åbenbaring?
Måske ligefrem et dogmatisk opslagsværk? I århundreder har såkaldte liberale og konservative teologer drøftet, hvorvidt Bibelen er historisk troværdig. Jeg hævder
i mit forskningsprojekt, at vigtige spørgsmål er blevet
negligeret i disse drøftelser og prøver at finde en ny og
tredje vej frem. Her er jeg mere optaget af bibelbrug end
af bibelsyn, og det grundlæggende spørgsmål for mit
forskningsprojekt er derfor: Hvordan lever menigheden
med Bibelen?

Bibel, menighed og samfund

Bibelbrug
Projektet skal ikke munde ud i en stor bog, men i en
række artikler. Her er jeg optaget af de kollektive aspekter frem for de individuelle aspekter ved bibelbrug og af
Bibelens mening frem for Bibelens budskab.

Bibel, menighed og mening
En vigtig forudsætning for mit projekt er, at nok er de
bibelske tekster objektivt foreliggende og afgrænset,
men teksternes mening er ikke af den grund fastlåst.
Teologer har ofte været optaget af at forstå, hvordan de
bibelske tekster former social praksis, men jeg er også
optaget af at forstå, hvordan social praksis former forståelsen af en tekst. Bibelen former altså menighedens
liv, men menighedens liv former også forståelsen af
Bibelen. Hvordan skal vi forstå en gensidig påvirkning
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Eftersom bibeltekster både læses op og prædikes over i
den kristne menighed, tillægges disse tekster en særlig
betydning og spiller en afgørende rolle for menighedens
liv. I menigheden har det stor betydning, hvad Jesus
sagde, mens det ikke på samme måde er tilfældet på for
eksempel Christiansborg. Derfor kan man spørge: Hvis
Bibelen ikke tillægges autoritativ status i samfundet,
hvilken rolle kan den så spille i et moderne samfund?

Bibel, menighed og mission
Bibelens rette plads er efter min mening i menigheden. De bibelske tekster er samlet og redigeret for og
til menigheder, og dette er et afgørende udgangspunktet for forståelsen af Bibelen. Men diskvalificerer dette
gideonitters uddeling af bibler? Ville det være bedre at
invitere hotelgæster til at blive en del af menighedens
fællesskab frem for at fremme individualistisk bibellæsning løsrevet fra den kirkelige tradition?
Det er den slags spændende spørgsmål, som jeg er optaget af i mit forskningsprojekt. Jeg er blevet optaget
som gæsteforsker på en stor uddannelsesinstitution
i Los Angeles, hvor jeg fra juni til december 2012 vil
drøfte disse spørgsmål med førende eksperter. Jeg håber, at det alt sammen må blive til glæde og gavn for
kirken i Danmark!
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6 aftenforedrag om C.S. Lewis
Skønt den engelske børnebogsforfatter, litteraturforsker
og kristendomsforsvarer C.S. Lewis døde for 50 år siden, er han stadig aktuel. Derfor vil vi over 6 mandag
aftener – fra 3. september til 8. oktober, kl. 19.3021.30 – via en række dobbeltforedrag belyse forskellige sider ved hans liv og forfatterskab: Lewis’ venskab
med blandt andet Tolkien, hans indsats som litteraturforsker, Narnia-bøgerne, hans kristendomsforsvar

Cykler under tag

I midten af juni måned blev MF udbygget med to elegante overdækkede cykelparkeringer diskret placeret
for gavlen af hovedbygningen. Til glæde for alle cyklister på MF og til gavn for helhedsindtrykket på forpladsen, som nu er rømmet for cykler. Dermed er også
udenomsarealerne ved at være helt på plads efter opførelsen af TORVET.

Semesterforelæsning om
apologetik d. 19.9. kl. 10-15
Ved en af Nordens førende apologeter Stefan Gustavsson, som er leder
af Credo-Akademin i Stockholm
– et center for kristen apologetik
(trosforsvar). Credo-Akademins mål
er ”at se en renæssance for kristen
apologetik og således give kristne selvtillid, når det
gælder Guds eksistens og den kristne tros virkelighedsforankring”.
10.15-12: Er apologetisk argumentation overhovedet
mulig i dag?
13.15-15: Et fagligt seminar for særligt interesserede om
”Apologetikkens rolle i Ny Testamente”
Alle er velkomne, og det er gratis at deltage.

og hans syn på lidelse. Foredragene holdes af Hans
Hauge, Henrik Højlund, Anders Lundbeck Rasmussen og Kurt Christensen. Foredragsrækken arrangeres
i samarbejde med det danske C.S. Lewis Selskab, og
programmet bliver tilgængeligt på www-teologi.dk.
Pris: 250 kr. for alle aftener; 50 kr. pr. dobbeltforedrag
(MF-studerende deltager gratis). Tilmelding er nødvendig på mf@teologi.dk

Undervisning om Guds almagt
Spørgsmålet om Guds almagt har altid været påtrængende og er med Breiviks massakre i Norge i 2011 blevet aktualiseret og debatteret i medierne.
Professor dr. teol. Asger Chr. Højlund vil
over 12 lektioner fordelt på 6 uger undervise om Guds almagt og introducerer
forløbet således: ”Det er blevet moderne
at kritisere tanken om Guds almagt som en græsk, bibelfremmed tanke. Guds magt er noget, der i Bibelen
udfolder sig igennem en historie, og kan på baggrund
af Jesu død ligefrem sættes lig med afmagt. Men får
det ikke afgørende konsekvenser for f.eks. bønnen, for
nu bare at nævne ét konkret nedslag af troen på Guds
skabermagt? Forløbet er en del af mit eget arbejde med
skabelsesteologien – her: hvordan vi skal tale rigtigt
om Guds skabermagt i relation til den verden, vi lever
vort daglige liv i, altså Guds forsyn. Så jeg vil gerne se
på det som et fælles arbejde, hvor vi sammen læser
forskellige teologers bud på dette.” Nøjagtigt tidspunkt
for undervisningen lægges fast ved semesterstart den
27. august.

Sponsorløb d. 3.9. kl.16.30-17.30
For tredje år i træk gennemfører vi et sponsorløb til
fordel for vore bachelorstuderendes SU-erstatning.
Studerende og ansatte vil iførte blå MF-T-shirts konkurrere side om side om at løbe eller cykle flest omgange i kvarteret på to rundstrækninger lige uden for
MF. Hver aktør spørger venner og bekendte om at støtte
med et beløb per omgang. Sidste år løb og cyklede 29
deltagere 210.000 kr. ind til MFs stipendiepulje, hvorfra
vi udbetaler SU-erstatning på 2500 kr. om måneden.
Vi satser på at overgå dette beløb i år, da det koster MF
ca. 1 mio. kr. årligt at give SU-erstatning. MF-bladets
læsere er meget velkomne til at støtte, find oversigt
over deltagerne på www.teologi.dk
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”Herren din Gud vil omskære dit
Cand.theol. Jan Pahus Nissen har netop afleveret sit speciale med titlen: ”Pagten,
loven og løftet.” I opgaven sætter Jan fokus på 5. Mosebog og dennes beskrivelse
af Guds pagt med Israel, israelitternes brud på Guds bud og Guds løfter til det israelitiske folk.

Israel kan ikke elske og adlyde Gud,
som Gud har befalet i 5. Mos. 6,5.
Årsagen er, at deres hjerter er i oprør
mod Gud, de har en ”hjertefejl”.

Rekonstruktion af tabernaklet
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og dine efterkommeres hjerte…”
Stud.theol. Michael Kastrup Nielsen,
Stud.theol. Julie Anastasia Hejslet Kajgaardrd

Israelitternes hårde hjerte
5. Mosebog er langt hen ad vejen fyldt af love og bud,
som Israel skal overholde. Gennem forløbet blev en
afgørende spænding dog tydelig for Jan. Det nævnes
nemlig ofte i 5. Mosebog, at Guds løfter om velsignelse
er betinget af, at Israel elsker og adlyder Gud (fx 7,12).
Men samtidig er det tydeligt, at Israel ikke kan overholde
loven. Årsagen er, at folkets hjerter er i oprør mod Gud;
de har en ’hjertefejl’.
Jan siger: ”I 5. Mos. 10,16 får Israel en befaling om, at
de skal omskære deres hjerter, for folket har endnu ikke
det hjerte, som er nødvendigt for at elske Gud. I stedet
for fortæller kap 29, hvordan Israel vil dyrke andre
guder – netop fordi deres hjerter ikke er blevet omskåret.
I forlængelse heraf giver Gud sit løfte: ”Herren vil selv
omskære dit og dine efterkommeres hjerte, så du elsker
Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl,
for at du må leve” (30,6). Gud må altså selv gribe ind i
israelitternes liv.”

en personlig indvirkning: ”Det er blevet tydeligt for mig,
hvor trofast Gud er mod sine løfter. Løftet om hjertets
omskærelse er blevet opfyldt gennem Jesu død og
opstandelse og Helligåndens komme (Kol.2,11f). 5.
Mosebog er måske nok for mange en af de tungeste
bøger i Bibelen, fordi loven har så stor en plads. Men
netop derfor er det så stærkt, at Guds trofasthed og
kærlighed også her står tilbage som vores eneste håb.”

Lovens funktion
Hvilken rolle får loven så i alt dette? Jan fortæller:
”Loven er et udtryk for, hvordan Gud vil, at både Israels
og vores liv skal være. Samtidig viser loven os, at vi af os
selv ikke kan leve efter Guds vilje – vi har en hjertefejl,
som Gud må kurere”. Forståelsen af loven i 5. Mosebog
er overvejende positiv: ”For Israel er det et enormt
privilegium, at det har fået Guds lov. Det gør dem til et
helt særligt folk, fordi de har fået en åbenbaring fra Gud.
Loven stiller nok store krav til folket, men den er også
et stærkt udtryk for Guds kærlighed til Israel. Og den er
tillige et udtryk for alt det gode, som Gud ønsker for alle
mennesker. ”

Jan Pahus Nissen er
siden 2005 gift med
Elisabeth og begynder på pastoralseminariet til august.

Guds trofasthed er vores håb
For Jan har studiet af 5. Mosebog ikke blot været en
rejse ud i det teologiske landskab – det har også haft
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Helgolandsgade 4, 1653 København V
Tel.: +45 33 31 69 06
www.hebron.dk • info@hebron.dk

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

www.prorex.dk
tlf. 7456 3343


Italien - Rom m. Pompei & Assisi 13.9, 10 dg.
Israel - Klassisk rundrejse
15.9, 10 dg.
Tyrkiet - I Paulus’ fodspor
23.9, 10 dg.
Israel - løvhyttefest rundrejse
28.9, 11 dg.
Egypten - m. Nilkrydstogt
10.10, 12 dg.
Israel - klassisk rundrejse
12.10, 10 dg.
Israel, Sinaj & Jordan
23.10, 14 dg.
2013
Tenerife - Bibel- og badeferie
24.2, 8 dg.


7592 2022 - fxr@felixrejser.dk
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Nedergaard VÆRELSER
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CENTRALT
STED AT BO OG MØDES.
lige
i centrum
(1-2<&23(1+$*(1
Begravelsesforretning
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Silkeborg og omegn
ET GODT OG CENTRALT STED AT BO af
OG ledere
MØDES.
%(67:(67(51

Vestergade 37 8600 Silkeborg

8681 6411

www.dnbegravelse.dk
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mail@lonedalsgaard.dk
www.lonedalsgaard.dk

Mob. 22 32 24 73
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Lindholm Auto
Reparation
af alle bilmærker

Thistedvej 121
9400 Nørresundby
v. Morten Warncke Olesen
Tlf. 98 17 04 00
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Økonomi

Walther Plauborg Hansen
forretningsfører

Derfor støtter vi Menighedsfakultetet!
Menighedsfakultetet er båret økonomisk af mennesker fra hele landet. Deres gaver muliggør, at vi kan drive teologi på kirkens eget trosgrundlag. Men hvad får mennesker til at støtte MF? MF-bladets redaktion har spurgt tre af dem.

Carsten Andersen
(testamente)

Johanne Markvart
(gavebrev)

- ”At skrive testamente til MF er en glimrende måde at støtte på”
Det er for mig væsentligt med en bibeltro
uddannelse af præster og hyrder. Ikke mindst i den nuværende situation i folkekirken. Jeg finder det vigtigt at
støtte en teologiuddannelse, som er tro mod Bibelen.
Det har været oplagt for mig at støtte MF, da jeg kender
underviserne her.
- Du har tegnet testamente til MF, hvorfor?
Jeg er alene og har ingen arvinger. At skrive testamente
til MF er en glimrende måde at støtte på, hvis jeg pludselig skulle falde væk. Ingen – ud over statskassen - får
glæde af mine opsparede penge, hvis ikke jeg har skrevet testamente.

- ”Jeg er glad for at støtte et godt formål,
der giver mening og har evighedsværdi –
højere kan det ikke blive!”
Jeg støtter MF for at fremtidssikre en sund og god forkyndelse i overensstemmelse med Bibelen. Nogle år
gik jeg til gudstjeneste hos præster med en uklar forkyndelse, som gjorde mig usikker. Der manglede noget,
som jeg havde hørt fra min ungdom. Men det hele hjalp,
da jeg skiftede til en kirke med en klar bibelsk forkyndelse. Derfor er der for mig ikke noget bedre at støtte
end en præsteuddannelse, der ikke følger tidens trend,
men det, der er sandt.
Jeg er glad for at støtte et godt formål, der giver mening
og har evighedsværdi – højere kan det ikke blive! Hvis
vi skal have en kirke, der lever fremover, skal vi have et
sted som MF.
Jeg glæder mig desuden over MFs fine indlæg i pressen og over at have fået en masse god undervisning på
MF. Jeg har tegnet gavebrev til MF, fordi jeg ikke kan se
noget vigtigere formål at bruge mine penge på.

Camilla og Henrik Flyvholm Olesen
(stipendiepuljen)
- ”Vi synes det er så flot, at MFs studerende ser ud over det økonomiske
og vælger MFs uddannelse, selv om
de ikke får SU.”
Vi støtter MF, fordi vi gerne vil have uddannet nogle
præster, som har samme teologi som os. Vi kommer i
folkekirken og håber, at MF stadig vil uddanne præster
til folkekirken, for vi har stor respekt for de præster, som
kommer fra MF. Så vi tænkte: hvorfor ikke også støtte
det? Det er jo så at sige den nemme løsning for os, der
ikke selv har fået et præstekald.
- Hvorfor har I valgt at støtte stipendiepuljen?
Vi har selv været studerende og skullet leve af SU, så
vi synes, det er så flot, at MFs studerende ser ud over
det økonomiske og vælger MFs uddannelse, selv om de
ikke får SU. Det har vi stor respekt for, men håber dog,
at MF bliver SU-berettiget. Skulle det ske, vil vi fortsat
støtte MF.

Alle gaver til MF er
fradragsberettigede,
hvorved du sparer
penge i skat. Gaver
kan indbetales via
www.teologi.dk/
dankort
Har du spørgsmål
vedrørende, hvordan
du kan støtte MF,
kan du kontakte forretningsfører Walther
Plauborg Hansen på
tlf. 73561242 eller
wph@teologi.dk

Sådan kan du støtte
Fast beløb via Betalingsservice – du bestemmer selv, hvor meget og hvor ofte du
giver: fx 200 kr. per måned
Gavebrev: enten en procentsats af din indtægt eller et fast årligt beløb. Gavebreve løber over mindst 10 år
Stipendiepuljen: du støtter udbetalingen af SU-erstatning til vore bachelorstuderende med et selvvalgt beløb per måned/kvartal/år via Betalingsservice
Byggegave: du giver et engangsbeløb til TORVET, vores nye tilbygning og samarbejde med Israelsmissionen og Dansk Ethioper Mission
Testamente. Du opretter et testamente og lader en del af din arv gå videre til MF
Handl i genbrugsbutikken d’IN Genbrug i Tilst. Se http://www.din-genbrug.dk
Overskuddet går til MF og Mission Afrika.
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Åbent brev til folkekirken
- Et hyrdebrev til vejledning, trøst og håb for menighederne i en kirkelig brydningstid
Menighedsfakultetet har sammen med en række andre kirkelige bevægelser forfattet et åbent brev
til folkekirken i anledningen af Folketingets vedtagelse af den nye lov om kønsneutralt ægteskab
og folkekirkelige biskoppers udarbejdelse af et vielsesritual for homoseksuelle. Her kommer et
uddrag;
Vi udtaler:
Med indførelsen af et ritual for vielse af homoseksuelle befinder den evangelisk-lutherske kirke i
Danmark sig i en historisk krise. Det er i denne situation påtrængende at give åndelig vejledning og
udvise teologisk lederskab…
Vi vil understrege, at vi ikke ønsker at medvirke til fordømmelse af homoseksuelle i vores kirker og
vores samfund…
Samtidig er det påtrængende for os at understrege, at kirken ikke har noget mandat til at velsigne
eller indstifte et homoseksuelt parforhold som et ægteskab. Et ritual for vielse af homoseksuelle
bringer kirken i konflikt med kirkens grundlag…
Kirkens ENHED er truet, fordi ritualet isolerer folkekirken fra det meste af kristenheden i både fortid
og nutid, der ikke vil anerkende den teologiske legitimitet af dette ritual.
Kirkens HELLIGHED er truet, fordi ritualet velsigner det, som Bibelen kalder synd. Dermed
forkyndes syndernes tilladelse i stedet for forladelse, og dette såkaldte evangelium er ikke et
evangelium.
Kirkens ALMINDELIGHED er truet, fordi ritualet er i modstrid med bibelsk skabelsesteologi og
samtidig omdefinerer, hvad der kulturhistorisk og erfaringsmæssigt har været anerkendt som
ægteskab, også i ikke-kristne kulturer.
Kirkens APOSTOLSKE tradition er truet, fordi ritualet afskærer kirken fra den apostolske tradition i
dette spørgsmål: Paulus, kirkefædrene, Luther m. fl.
…
Når Gud er trofast og har al magt i himlen og på jorden, så retter vi ryggen og ser lyst på fremtiden.
Den er under alle omstændigheder Guds.
Må Gud være nådig mod vores folk og forbarme sig over folkets kirke!
Hyrdebrevet kan læses i sin helhed på MFs hjemmeside:
http://teologi.dk/fileadmin/nyheder/Abent_brev_til_folkekirken_14.6.2012.pdf

Bestil MF-bladet
SMS ”MF-bladet” til 21521044.

