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Gudløs teologi
JØRGEN JØRGENSEN
SOGNEPRÆST
OG BESTYRELSESFORMAND
FOR MENIGHEDSFAKULTETET

Troels Nørager, prodekan ved Det Teologiske Fakultet
i Århus, har i en bog ’Taking leave of Abraham’ slået
til lyd for, at tiden er inde i den kristne tradition til at
afskaﬀe beretningen om Abrahams ofring af Isak. At
det har udløst en vældig debat i kirkelige og teologiske
kredse, er ikke overraskende. Det positivt overraskende
er den massive modstand, Troels Nørager har mødt
med ganske forskelligartede begrundelser.
Problemet er, at Nørager gør sig til herre over Bibelen. Guds ord må ifølge ham tilpasse sig tidens
demokratiske tankegang; og de elementer, der bryder
med denne, må luges ud. Dette er stik imod, hvad en
anden universitetsansat, Johs. Aagaard, sagde i min
studietid:
’Hvis Guds ord og virkeligheden ikke passer sammen,
så er det værst for virkeligheden, for ordet vil bestå til
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evig tid – det vil virkeligheden ikke.’
(Citeret efter hukommelsen)
En Gud, der kan bøjes og tilpasses af os, er ikke Gud.
En teologisk forskning, der vil bestemme, hvilke træk
i gudsbilledet, der kan anvendes, er gudløs. Det er at
gøre sig til herre over hvem, og hvordan Gud skal være.
At denne gudløse teologi drives i betydeligt omfang
på de teologiske fakulteter kan alle nulevende præster
bevidne.
Det er et problem for kirken. For hvordan skal vi, der
er undervist i denne teologi, kunne fungere som
akademiske, velforberedte teologer i kirkens tjeneste?
Vi har jo kun vores søndagsskolelærdom at prædike
ud fra, fordi den teologiske uddannelse har taget
fundamentet fra os. Der er jo ikke meget opbyggelse i
at prædike, at man ikke kan stole på Abraham, på Jesu
undere, på jomfrufødslen og den tomme grav osv.
Vi tror derfor, at vi på Menighedsfakultetet er ude
i et vigtigt ærinde: En videnskabelig teologi for
kirkens skyld, hvor undervisning og forkyndelse har
en bibelsk basis, underlagt Guds ord, fordi Gud vil
os noget uforanderligt: Frelse og evigt liv. Det skal
forkyndes – urokket.
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TRANSLOKATIONSFEST
28. AUGUST 2009 KL. 16-17.30.
Vær med i fejringen af vore 14 nyuddannede bachelorer og den historiske, første overrækkelse af eksamensbeviser på Menighedsfakultetet!
Deres bacheloreksamen er et vigtigt skridt på vejen
i vore bestræbelser på at uddanne teologer, der er
klædt godt på til opgaver i mission og kirke.
• Let buﬀet
• Oﬀicielle taler
• Overrækkelse af eksamensbevis
• Musikalsk indslag

FORELÆSNING VED CARSTEN VANG
DEN 31. AUGUST
Mandag den 31. august er der semesterindledning
med kaﬀe kl. 15.30 og velkomst, andagt og praktiske
informationer kl. 16. Lektor i Gammel Testamente,
Carsten Vang holder ca. kl.16.30 semesterindledningsforelæsning om ’Udvandringen fra Egypten
– legende eller grundlagshistorie? Noget om de
nyeste fund’. Alle nye og knap så nye studerende ved
Menighedsfakultetet og Det teologiske Fakultet i
Århus samt alle andre interesserede er velkomne til
hele arrangementet, der slutter med grillmad kl. 17.45.
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ISLAMKURSUS 24.-28. AUGUST 2009
�����

Alle er velkomne!

HVEM SKAL KÅRES TIL
ÅRETS TEOLOG 2009?
Menighedsfakultetet kårer hvert år en teolog, der
på en særlig måde har gjort sig positivt bemærket
i arbejdet for bibeltro teologi til gavn for kirken. Det
kan være inden for forskning, på det organisatoriske
område eller i det praktiske menighedsliv. Har du
et forslag til en eller ﬂere personer, der fortjener
titlen i 2009, vil vi opfordre dig til at sende forslaget
med begrundelse til fakultetsleder Ingolf Henoch
Pedersen, ihp@teologi.dk. Sidste frist er 11. august.
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For tredie år i træk afholder Menighedsfakultetet et
islamkursus, som giver en grundlæggende indføring i
islam. Undervisningen bliver i år udelukkende på dansk
med ekstern lektor og konsulent i interkulturelle og
interreligiøse spørgsmål Mogens S. Mogensen som
hovedforelæser. Kurset sætter fokus på kirkens møde
med muslimer i fællesskab, diakoni og forkyndelse
og bidrager til at udruste kristne til at møde muslimer
med evangeliet. Programmet kan rekvireres fra
Menighedsfakultetet og ﬁndes på forsiden af www.
teologi.dk.

TEOLOGI FOR KIRKENS SKYLD
Menighedsfakultetet vil fremme mission, vækst og fornyelse i kirken gennem teologisk forskning og uddannelse.
Vi tror, at indholdet i kirkens præste- og lederuddannelse er af fundamental betydning for livet i kirken, og at det i
høj grad er menigheden selv, der må tage ansvar for sin præste- og lederuddannelse.
Vores 4-årige internationalt akkrediterede BA-uddannelse rummer klassisk teologi, praktik, mulighed for
mentoring og giver adgang til videre studier på universitetet. Vi optager nyt hold studerende i ulige år. Vi tilbyder
de studerende læseplads og et spændende studiemiljø, hvor også teologistuderende og religionsvidenskabsstude
rende fra Aarhus Universitet er meget velkomne. Desuden afholder vi foredrag og temadage, som er åbne for alle
interesserede. Find ﬂere oplysninger om Menighedsfakultetet på www.teologi.dk
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PÅ HELIKOPTERREJSE
IND I TEOLOGIENS
PROBLEMSTILLINGER
- NYT FAG I BACHELORUDDANNELSEN
SIDSTE FORÅR PRÆSENTEREDE FAKULTETSLEDER INGOLF HENOCH PEDERSEN HER I BLADET
MENIGHEDSFAKULTETETS (MF’s) TANKER OM EN REVIDERET BACHELORUDDANNELSE, HVOR
DET BL.A. BLEV NÆVNT, AT ET NYT INTRODUKTIONSFAG SKULLE SE DAGENS LYS. DET ER NU
GRYDEKLART OG DØBT: TEOLOGISK INTRO.
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MORTEN HØRNING JENSEN
LEKTOR I NY TESTAMENTE

PROBLEMER …
Teologiens verden er vanvittigt spændende! Den
strækker sig fra græske og hebraiske verber i syd til
ﬁlosoﬁske spørgsmål i nord; kirkepolitiske forviklinger
i øst og dogmatiske spørgsmål i vest! Teologien dækker
alle aspekter af livet. Men det er også dens problem!
Hvordan skal man som ny studerende undgå at blive
overvældet og tabe pusten?
Svaret er et helt nyt fag: Teologisk Intro, der skal
takle teologiens mange problemer!

undervisere for at gøre dem så autentiske og akutte som
muligt. Eksempler kan være ledelse i kirken, forbrug,
gudsbilleder i forkyndelsen, Bibelen og skabelse.

… TIL FREMTIDEN

Teologien har altid har haft ’problemer’ som brændstof.
Tænk på de gammeltestamentlige profeters veråb,
Paulus’ hjertesuk over sine menigheder, eller Oldkirkens
stridigheder og Luthers reformation.
Fælles for disse ’teologiens problemer’ er, at de sprænger rammerne for teologifagets traditionelle inddeling
i adskilte fag: Gammel Testamente, Ny Testamente,
Kirkehistorie osv. Hvordan skulle man fx kunne forstå
Luthers reformation uden at tænke både bibelsk og
kirkehistorisk?
’Teologisk Intro’ arbejder derfor tværfagligt. Alle MF’s
lærere vil indgå som undervisere, og hvert ’problem’
behandles fra mindst to fags synspunkt!

Ved først at tage en tur op med helikopteren og se
teologien fra oven og se, at den hænger sammen og
beskæftiger sig med afgørende og vedkommende
problemer, ønsker vi at give en retning for den
efterfølgende fordybelse i teologiens enkeltfag. Der
farer man nemt vild i de græske verber, hvis man ikke
hele tiden bevarer perspektivet. Teologisk Intro skal
dermed skabe en glubende appetit på teologiens mange
enkeltbrikker og hindre, at man som studerende taber
orienteringen undervejs.
Vi vil bygge videre på den kompetence, som de
studerende allerede er trænet i fra folkeskole og
gymnasium: at samarbejde i teams omkring problemløsning. MF ønsker at uddanne teologer med kompetencer til samarbejde, lytten og kreativ påhitsomhed!
Eksamen i dette fag vil derfor foregå i grupper, som
fremlægger et konkret produkt, der giver et svar på
et selvvalgt teologisk problem. Fx en hjemmeside, et
radioindslag, et debatindlæg eller noget helt andet,
som det præcis kræver idefyldte studenter at udtænke!

… FRA NUTIDEN

… OG LIDT LØSNINGER!

Problemerne skal rumme noget ’nutid’, og tager derfor
afsæt i en erfaret virkelighed fra de studerendes
verden. På den måde skal faget være en helikopter,
der giver overblik og forbinder fortidige teologiske
problemer med nutidige erfaringer og den spændende
teologiske verden, der ligger foran en ny studerende.
Problemerne vælges i fællesskab af studerende og

Teologisk Intro sigter altså snarere på at skabe appetit
på at dykke dybere ned end på at ’løse’ teologiens
problemer. Helt dy os kan vi dog ikke! Sideløbende
med fagets problemdel vil vi i et foredragsforløb give
et udkast til ’teologiens røde tråd’ ved at indkredse
teologiens hovedtanke: Guds sendelse af sig selv, sin
søn og sin kirke til verden!

… FRA FORTIDEN
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Vi skruer op for PRAKTISK TEOLOGI
og ned for Latin
LEKTOR I PRAKTISK TEOLOGI
LEIF ANDERSENOLF HENOCH

“Intet er så praktisk som en god teori” (socialpsykologen Kurt Lewin).
Nemlig! For teorier, der ikke har gang på jorden, er
dårlige teorier.
Det betyder ikke, at man fx kan måle et dogmes
sandhedsværdi på dets nytteværdi. Men det betyder,
at gode teorier, gode dogmer, gode arbejdshypoteser
etc. nødvendigvis får konsekvenser for vores praktiske
liv.
Det fremgår med overvældende styrke af vores hellige Skrift: Den består ikke af tænkeres indadvendte spirituelle diskussion med sig selv, men i fortælling om dramatiske liv, om Guds handlen i en konkret
hverdag.
Sådan som vi ser det på Menighedsfakultetet, er det
ikke muligt at drive teologi uden at have det ene øje og
det ene øre vendt mod jorden og den ene hånd boret
ned i mulden, hele tiden i mødet med menneskers konkrete liv. Derfor har det hele tiden været en hjertesag
for os, at vi skulle gøre, hvad der er praktisk (!) muligt
for at gøre teologien livsnær.
Det er lettere skrevet end udført! For dels vil vi ikke
slippe den videnskabelige forskningsbasis, der er vores anden hjertesag; dels er vi rammet ind af ministerielle bekendtgørelser, der nøje fastlægger, hvilke krav
en teologisk uddannelse skal opfylde; og dér er ikke
megen plads til at boltre sig!
Men nu forsøger vi ikke desto mindre at presse rammerne til det yderste! Knap var vi kommet godt i gang
med den første studieordning, som det første hold ba6

chelorstuderende netop har afsluttet, før vi begyndte
at lave den om! Vi vover at forsøge os med det, der for
tiden oftere og oftere fremsættes som et krav til en
nutidig teologi, også over for statsfakulteterne: Vi beskærer Latin til et rent værktøjsfag for at skaﬀe plads
til ﬂere praktisk-teologiske fag (PT).
Det resulterer i, at vi fremover ikke kun har et enkelt
semester med PT, men tre semestre – med hver sin
eksamen! Det forøger ganske vist eksamenspresset på
den enkelte student; men vi tror faktisk, at det samtidig vil være en kærkommen afveksling fra - og en god
klangbund for de øvrige fag:
3. semester: lederskab, kateketik og diakoni
5. semester: prædikenlære og sjælesorg
7. semester: samtids- og kirkekundskab samt liturgi.
I 5. semester såvel som i 7. semester vil der desuden
være et praktikophold på to uger (mod nu et enkelt ophold på tre uger). De indgår i eksamen på den måde, at
der skal indleveres et reﬂeksionspapir over opholdet,
der bedømmes på linje med øvrige opgaver.
Heldigvis kan vi faktisk selv bære denne forøgelse af undervisningsbyrden, idet Kurt Larsen går ind
som fast lærer på PT. Det er guld værd, da han netop
selv har en mangeårig erfaring som sognepræst med
sig i bagagen. Et enkelt fag behøver vi stadig ekstern
lærer til.
Vi håber, at dette viser sig at være en farbar vej. Ikke
alt er på plads, da man ikke ustraﬀet kan begynde
at skære i Latin eller ﬂytte det fra dets traditionelle
plads osv. Men vi arbejder stadig på at lukke de sidste
huller i ordningen.
Jeg må så også sige, at oplevelserne med det første
BA-holds PT virkelig har givet blod på tanden! De har
diskuteret, så det føg; de har prædiket, så jeg blev helt
stille ved det. De vil virkelig vidne og virke! Og jeg bliver
taknemmelig – og også ret imponeret og benovet, for
at være helt ærlig (men sig det ikke til nogen!).
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TEOLOGI MELLEM

VIDENSKAB OG KONFESSIONALITET
DEN 5-6. JUNI BLEV DER AFHOLDT EN KONFERENCE PÅ TEOLOGISK PÆDAGOGISK CENTER
I LØGUMKLOSTER. HER BLEV TEOLOGIENS VIDENSKABELIGHED DRØFTET UNDER
OVERSKRIFTEN: ‘TEOLOGI MELLEM VIDENSKAB OG KONFESSIONALITET’. FAKULTETSLEDEREN
OG LÆRERRÅDSFORMANDEN FRA MENIGHEDSFAKULTETET DELTOG SAMMEN MED BL.A.
REPRÆSENTANTER FOR DE TEOLOGISKE FAKULTETER
FAKULTETSLEDER
INGOLF HENOCH PEDERSEN

Kan man være videnskabelig og samtidigt have en
form for trosmæssig basis (konfessionalitet) for det
teologiske studium? Det var det store spørgsmål på
konferencen. Menighedsfakultetet bygger sit virke
på Bibelen og den evangelisk lutherske bekendelse,
mens universiteterne i Danmark �ernede sig fra det
konfessionelle grundlag for snart hundrede år siden.
Men Menighedsfakultetet er ikke ene om at have
et formuleret trosgrundlag, idet der rundt omkring
i verden ﬁndes en række anerkendte teologiske
fakulteter med et konfessionelt ståsted. I udlandet
bliver konfessionalitet altså ikke betragtet som en
hindring for videnskabeligt teologisk arbejde. De
danske teologiske fakulteters samarbejde med disse
udenlandske fakulteter tyder da også på, at de i praksis
ikke anser konfessionalitet som noget, der udelukker
videnskabelighed. På konferencen blev der enighed
om, at videnskabelighed godt kan forenes med en vis
form for konfessionalitet.
Problematikken er vigtig for Menighedsfakultetet,
fordi den sætter spørgsmålstegn ved SU-styrelsens

begrundelse for at afvise SU-godkendelse af vores
bacheloruddannelse. Begrundelsen er netop, at vi
ikke skulle kunne drive videnskabelig forskning, når vi
bygger på folkekirkens trosgrundlag.
Fremtiden må vise, om drøftelserne i Løgumkloster
vil få betydning for MF-studenters mulighed for at
få SU. Men jeg spår, at SU-styrelsen vil få sværere
ved at håndhæve deres praksis fra 2004 om ikke at
ville tildele danske studerende SU, når de studerer
ved konfessionelle teologiske uddannelsessteder i
udlandet.
Konferencen satte også fokus på Menighedsfakultetets
og Dansk Bibel-Instituts bibelsyn og de konsekvenser,
som repræsentanterne for universitet forestiller sig,
at bibelsynet har for vores teologiske arbejde. Vi må
nok fremover tydeligere vise, at vores bibelsyn ikke
hindrer, at vi tager livtag med de teologiske problemer
i vores forskning, og at der i vores undervisning
bliver redegjort for ﬂere teologiske syn, end det som
underviseren selv har.
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LØRDAG I KRISTI HIMMELFARTSFERIEN 2009 TROPPEDE 200 MENNESKER OP
TIL ACT I GELLERUPPARKEN I ÅRHUS FOR AT PRAKTISERE EVANGELISATION PÅ
EN MEGET HÅNDGRIBELIG MÅDE. DER BLEV FJERNET UKRUDT, MALET BÆNKE,
SAT HEGN OP OG SPREDT GLÆDE UD OVER HELE OMRÅDET.

SØREN HYBSCHMANN
ACT PROJEKTLEDER
YOUTH FOR CHRIST DANMARK (YFC)

Når vi hører ordet evangelisation, forbinder vi det
ofte med en lang række metoder og tips og tricks til,
hvordan vi kan omvende vore naboer, kollegaer eller
venner. Det er ofte forbundet med krumme tæer i
de noget slidte og misforståede ”villighedssko”. YFC
lancerede dette forår eventen ACT, der vil bryde med
fordommene og de krumme tæer.
Evangelisation er kærlighed. I det velkendte vers Joh.
3.16 læser vi, at det er ud af Guds store uforanderlige
kærlighed, han sendte sin enbårne søn. Den kærlighed
er vi nødt til at bede Gud fylde vores hjerte med, når
vi vil bringe de gode nyheder på en sand måde. Rev.
Paul Hayes (Church of Englands ’National Mission
and Evangelism Adviser’) siger det på denne måde:
”Mission begynder med et spørgsmål: Hvor stort er
vores hjerte?
Med ACT har vi primært fokus på at gøre noget for
mennesker, at praktisere næstekærlighed fremfor
blot at tale om den. Vi oplever, at denne meget
praktiske tilgang til evangelisation giver rigtig god
mening for de mennesker, vi møder. De forundres
over, at vi vil gøre dette helt og aldeles gratis - en
klar modkultur til et ‘noget for noget’ samfund. Jesus
gjorde ikke forskel på ord og handling, som Lukas gør
Theoﬁlus opmærksom på i begyndelsen af Apostlenes
Gerninger. Der var tydelig sammenhæng mellem det
Jesus gjorde, og det han lærte. Jeg oplever, at vi kan
have tendens til at overfokusere på det talte ord. I ACT

konceptet er handlingerne primære, mens det talte er
sekundært. Vi oplever, at det på en anden måde sætter
folk fri til at vise og praktisere Guds kærlighed, som
så senere åbner op for en samtale.
Igennem ACT 2009 gjorde Gud mit hjerte større.
Situationer jeg havde svært ved før, oplever jeg at
have lettere ved nu. Jeg ser mig selv snakke med en
mumlende Grønlænder-kvinde på Nørre Allé i Århus
eller hjælpe en fordrukken mand op fra hans fald lige
ude foran mit hus, mens et par kigger undrende til. Jeg
oplever at have lettere ved at dele ud af Guds kærlighed
i min hverdag, og jeg kan se, at det gør en forskel i
menneskers liv. ACT 2009 var meget vellykket, og
det var fantastisk at se og opleve alle de mennesker,
der blev mødt af entusiastiske ACT-deltagere denne
dejlige forårsdag. Læs mere og se billeder fra dagen
på www.actevent.dk.
Vi drømmer om, at ACT for fremtiden bliver en bevægelse, hvor vi praktiserer den kristne tro ved at
tjene byen, så borgerne får et fornyet billede af
kirken, og så Gud bliver æret. Vi planlægger i YFC at
køre et ACT event igen i 2010, og derudover skal jeg
arbejde med at konceptudvikle ACT, så det kan bruges
i menigheder ud over hele landet. Mit håb er, at rigtig
mange vil opleve, at Gud gør deres hjerte større, når de
er med til at evangelisere med jord under neglene - til
Guds ære og til menneskers omvendelse.
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Bøger & bibler

Alt i kristne bøger, musik og gaveartikler
fra alle danske kristne forlag

www.prorex.dk · tlf. 7456 3343

HEGNSVEJ 17 • 9970 STRANDBY • TLF. 98 48 10 99

KOM FØRST TIL MØLLER, FÅ FØRST MALET
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LÆGERNE AXELSEN & FAUSHOLT
Vestre Strandalle 56
8240 Risskov
Tlf. 8617 7674

VI STIKKER
LIDT DYBERE

Lindholm Auto
Reparation af
alle bilmærker

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

»Det er simpelthen det bedste materiale, jeg har set til dato
af sin art. Flot og godt lavet, og gennemført til sidste detalje.
Centralt, præcist, kompetent, pædagogisk.«
Bo Knudsen, præst og underviser.
Undervisningsdvd’en med illustrerede PowerPoint-oplæg, introvideoer m.v. koster

Her er plads til din annonce 999,95 kr. Til deltagerne af kurset kan der købes studiehæfte, krus og kuglepen.
Læs mere på kristendomskursus.dk.
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KRISTA ROSENLUND BELLOWS UNDERVISER 23. SEPT. OM ”KIRKERNE I
DET GLOBALE SYD”
Ved ”Puls-arrangementet” den 23. sept. kl. 13.15-15
underviser fagkonsulent og missionssekretær i
Danmission, ph.d. Krista Rosenlund Bellows om emnet
”Kirkerne i det globale syd – deres tænkning om
fattigdommen som udfordring for danske teologer”.
Betoningen af evangelisation, sommetider i
opposition til et mere politisk og socialt fokus, hører
til de evangelikale mærkesager, når det gælder
synet på mission. Det er der måske ved at ske visse
ændringer med. Krista Rosenlund Bellows har sine
rødder i det evangelikale – både som MF-stipendiat
og som aktiv i KFS i sin studietid. Hun vil delagtiggøre
os i, hvad mødet med kirkerne i den tredje verden og
deres forhold til fattigdommen har betydet for hendes
syn på kirkens forhold til fattigdommen - og hvad det
bør betyde for vores.

SIMON POULSEN ANSÆTTES SOM INFORMATIONSMEDARBEJDER
Stud. theol. Simon Poulsen ansættes per 1. september som informationsmedarbejder. Simon skal
primært bistå landssekretær Nils Andersen med
informationsarbejdet blandt unge. Simon kommer
gerne på besøg i ungdomsforeninger og kan træﬀes
på ung@teologi.dk. Simon arbejder i gennemsnit en
dag om ugen og vil sideløbende fortætte på sit tredje
år som bachelorstuderende.
Simon aﬂøser Levi Dørken Enevoldsen, der har
været MF-praktikant de seneste to år.

AKTUEL ØKONOMI
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I forårsmånederne satte vi den økonomiske slutspurt
ind. Ved redaktionsslut i juni var det endnu uvist, om
det lykkedes at nå det budgetterede mål. Men den
seneste aktuelle økonomiske situation kan følges på
http://www.teologi.dk/426.html.
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konsultation:
- Vejle
- København
- & på Sjælland
Mob.
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www.lonedalsgaard.dk
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Tilst
� Vi sælger kvalitets møbler, tøj mm.
� Vi afhenter dødsboer og modtager
gerne brugte effekter i god kvalitet
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� Når du handler her, støtter du
Menighedsfakultetet og Mission
Afrika
Anelystparken 21 � 8381 Tilst
Tlf. 8616 6930
Onsdag – fredag kl. 12-17.30
Lørdag kl. 11-16
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SÅDAN SOM VI SER DET PÅ MENIGHEDSFAKULTETET,
ER DET IKKE MULIGT AT DRIVE TEOLOGI UDEN AT HAVE
DET ENE ØJE OG DET ENE ØRE VENDT MOD JORDEN
OG DEN ENE HÅND BORET NED I MULDEN, HELE TIDEN I MØDET MED MENNESKERS KONKRETE LIV.
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