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Frelse eller fortabelse
Ny bog kan føre mange vild

Leder

Peter V. Legarth
Professor i Ny Testamente

til hvert eneste menneske, der derved frelses”. Det vil
sige, at alle mennesker ifølge Mogensen på et eller andet tidspunkt bliver troende, uanset om de ønsker det
eller ej. På den måde bliver alle mennesker frelst. Der
findes ifølge Kaj Mogensen ingen evig fortabelse.

Teologen Kaj Mogensen har med sin nye bog ”Frelse og
fortabelse” endnu en gang sat det vigtige spørgsmål om
alles frelse på dagsordenen. Kaj Mogensens argumenterer for alles frelse ved at

Det lyder besnærende, og hvor ville det være skønt, hvis
vi med pastoral velsignelse kunne tage det med ro og
ignorere de bibelske udsagn om fortabelsens og Helvedes realitet! Jeg frygter, at mange forkyndere i folkekirken vil tage imod denne bog med kyshånd, for nu har
de tilsyneladende fået en bibelsk begrundelse for læren
om alles frelse.

1. omtolke Bibelens udsagn om den forfærdelige virkelighed, som vi kalder fortabelse.
2. tilsidesætte og ignorere de bibelske udsagn om de to
udgange af livet: Himmel eller Helvede
3. polemisere imod læren om den dobbelte udgang og
forsøge at vise, at den fører til urimeligheder.

Kaj Mogensen har et ærligt ønske om at tjene budskabet om Guds kærlighed. Det farlige ved bogen er, at den
er skrevet i et lidenskabeligt og let forståeligt sprog og
ikke mindst, at den forsøger at begrunde læren om alles
frelse bibelsk. Kaj Mogensen påtager sig et meget stort
ansvar, fordi hans bog kan føre mange på vildspor.

Troens afgørende betydning for frelsen omtaler Mogensen således: ”Da frelsen er ved troen, må konsekvensen være, at troen på et eller andet tidspunkt rækkes

Folkekirken har mange ting at kæmpe med i denne tid.
En af de største farer er, at kristendommen gøres ufarlig:
Det tages ikke alvorligt, at Gud er Gud.
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Norsk MF headhunter forskere
fra dansk MF
Menighedsfakultetet i Oslo har ansat Morten Hørning Jensen og Jeppe Bach Nikolajsen i
to så kaldte professor II-stillinger
Normalt er det Danmark, der trækker på norske kompetencer. MF i Aarhus har således i en årrække haft den norske professor Aksel Valen-Sendstad ansat. Men ressourcerne kan også gå
den anden vej. Det Teologiske Menighetsfakultet i Oslo har netop headhuntet to af vore yngste
lærere: Morten Hørning Jensen og Jeppe Bach Nikolajsen til to deltidsstillinger. Hvad får Nordens største teologiske uddannelsesinstitution til at ansætte teologer fra MF i Aarhus? Svaret
er, at vi har nogle af de førende teologiske eksperter i Norden.

Nils Andersen
Landssekretær

Ekspert i Jesu samtid
Morten Hørning Jensen, der er lektor i Ny Testamente
ved MF i Aarhus, har forsket indgående i de historiske
forhold i Galilæa på Jesu tid og fået artikler optaget i førende internationale teologiske tidsskrifter. Disse kompetencer ønsker MF i Oslo at få fingrene i ved at oprette
en 8 % stilling som ”Professor II” i Ny Testamente.
Ansættelsen indebærer for Morten Hørning Jensen rejser til Norge og Israel nogle få dage per semester, så
han fortsætter ufortrødent i sin lektorstilling på MF i
Aarhus. Ansættelsen gælder foreløbigt i en 2-årig periode for 2013-2014.

Ekspert i missional kirke
Adjunkt Jeppe Bach Nikolajsen forsker i spørgsmålet
om, hvordan kirken bedst kan efterleve Jesu missionsbefaling i dag. Jeppe har skrevet ph.d.-afhandling
om emnet, som han forsvarede på MF i Oslo i 2010.
Siden har han udgivet flere artikler om emnet og har
redigeret antologien Missional kirke – en introduktion,
der udkom i efteråret 2012. Jeppe er sideløbende med
sin 50 % ansættelse som adjunkt på MF i Aarhus nu
ansat i en 20 % stilling ved MF i Oslo, hvor han skal

give de norske teologistuderende indsigt i sin forskning
om missional kirke. Herudover er han ansvarshavende
redaktør for Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, som
dansk MF udgiver.
Fakultetsleder ved Menighedsfakultetet i Aarhus, Jørn
Henrik Olsen, udtaler i forbindelse med de to
ansættelser: ”Der er tale om en flot anerkendelse af
vore forskeres kompetencer. Jeg ser store perspektiver
i, at vore yngre lærere bliver inviteret til aktivt at bidrage
i et af de stærkeste teologiske fagmiljøer i Norden og
derved kan opnå yderligere vigtige kompetencer igennem forskning, undervisning og vejledning.”
Det er dog ikke første gang, at MF i Aarhus leverer
teologisk assistance til Norge, idet professor Kurt Christensen de seneste år adskillige gange har undervist på
Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo i faget Religionsvidenskab.

Stillingsbetegnelser
En ’professor II’ stilling i Norge svarer nogenlunde til den såkaldte ’professor
MSO’ (med særlige opgaver) i Danmark, hvor en lærer ansættes i en kortere
årrække til at undervise og forske i et afgrænset emne eller fagområde.
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Læren om alles frelse
– holder den i mødet med Skriften?

Asger Chr. Højlund
Professor
Så er der kommet endnu en bog om, at Gud vil frelse
alle til sidst (Kaj Mogensen, Frelse og fortabelse). Den
Gud, som skabte os, og som hele tiden har fulgt sit skaberværk med en fars kærlighed, vil til sidst fuldende
det, han har skabt. Og det gælder alle, ellers er det
meningsløst at tale om en genoprettelse, hævdes det.
Alles knæ vil til sidst bøje sig for Jesus i tro og taknemmelighed. At sige, at nogle, ja bare en enkelt, til sidst
vil stå uden for, lader sig simpelthen ikke forlige med
troen på Guds kærlighed og magt. Troens frimodighed
og vished ville forsvinde og blive afløst af forkrampet
selvoptagethed.

Bevar proportionerne
Så står vi der og skal endnu engang forsvare ”troen på
den dobbelte udgang” – dette frygteligt kolde og tekniske udtryk. Som om fortabelsen var noget, vi var glade
for, og tanken om, at Gud en dag alligevel vil frelse rigtig
mange, den største vederstyggelighed. I kampens hede
kan det sommetider komme til at se sådan ud. Og så
bliver det galt. Vi har i julen hørt om glæden, som ”skal
være for hele folket”. Og vi har set, hvordan hyrder og
nogle stjernetydere fra fremmede lande var de første,
der fik del i den. Gud når virkelig langt ud. Længere end
vi forestiller os. Længselen efter - og bønnen om - det
kan aldrig være kristen tro fremmed.

Der kommer en dom
Men at sige, at alle bliver frelst til sidst er og bliver at
stikke folk blår i øjnene. Der kommer en dom. Her er
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den kristne tro tydelig, som den er, når den taler om
Guds længselsfulde kærlighed til menneskene (det er
da også derfor, den omtales i trosbekendelsen). Ingen
taler klarere om det end Jesus, han som er kommet
for at opsøge og frelse det fortabte. En dag vil der være
et udenfor, hvor der vil være ”gråd og tænderskæren”
(Matt 22,13). Festsalens dør vil være lukket. Fra Guds
side vil der lyde et: ”jeg kender jer ikke” (Matt 25,12).
Hyrden vil skille fårene fra bukkene.
At hans afgørelse ikke følger vore forestillinger om, hvor
grænserne skulle gå - ”de første skal blive de sidste og
de sidste de første” – ophæver ikke, at nogle en dag
vil høre et ”Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige
ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle” (Matt
25,41). At komme om ved det ved at sige, at det kun
er af pædagogiske grunde, at Jesus fordeler frelse og
fortabelse på to grupper, men at det i virkeligheden
drejer sig om en adskillelse mellem godt og ondt inden i hvert menneske, en rensende og derfor i sidste
instans frelsende dom, er at gøre Jesu undervisning
dybt utroværdig. Så var det ikke så alvorlig ment, at den
tjener, der havde fået tilgivet alt, men ikke ville tilgive
sin medtjener, blev kastet i fængsel uden mulighed for
eftergivelse. For selvfølgelig vil Gud da ikke lade ham
blive der.
Det er ikke mindst Jesu ord og undervisning, som gør
det umuligt med denne omtolkning. Enten er det Jesu
ord og glæden og alvoren i dem, der er omdrejningspunktet for vores forhold til Gud. Eller også sætter vi ved
hjælp af vore nok så fromme systemer og forklaringer
(som går på tværs af, hvad langt den overvejende del af
kristne har ment, lige indtil oplysningstiden satte ind i
Europa for godt 200 år siden) en parentes om hans ord.
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Alvoren i dommen siger noget om mennesket og
dets betydning, som man vidste noget om i gamle dage, men som vi har alt for let ved at glemme
i dag med vor tids snævre, dennesidige og egoistiske perspektiv på det at være menneske.
Billedhugger og maler Bente Polanos skulptur ’Den hjemvendte’ (2012) foran Kingos
Kirke, Nørrebro. Foto: Kristine Funch
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Betyder det, at vi skal gå rundt og være grundlæggende usikre? Det er ikke det,
Bibelen lægger op til ...

Det minder os om, hvem vi er
Selv om det i høj grad kan være svært at rumme
denne side af Jesu tale, og det ikke er meningen,
at vi skal svælge i den og udpensle den i alle ender
og kanter – det gør Bibelen ikke – så minder den os
om alvoren ved det at være menneske, og bestemt
også ved det at være et kristent menneske (det er ofte
til ”de fromme” i sit eget folk, Jesus taler sine ord).
Vores liv betyder noget. Gud er ikke ligeglad med,
hvordan vi lever. Det er jo forsiden af den medalje,
som fortabelsen er den skræmmende bagside af:
Mennesket har en enestående plads og betydning i
skaberværket. Vi er skabt i Guds billede, skabt til at
leve som dem, der skal afspejle Gud i verden, i tæt
forbindelse med ham og som hans medarbejdere. Alvoren i dommen siger noget om mennesket og dets
betydning, som man vidste noget om i gamle dage,
men som vi har alt for let ved at glemme i dag med
vor tids snævre, dennesidige og egoistiske perspektiv
på det at være menneske.

Nåden og dommen
Sandheden om os alle er så, at vi ”har mistet herligheden fra Gud”, og at vi ”ufortjent gøres retfærdige
af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus” (Rom
3,24). Her er der ingen, der har noget at rose sig af.
Gud lader nåde gå for ret. Det er vores alles eneste
chance. Ingen siger det tydeligere end Jesus, tænk
bare igen på den gældbundne tjener. Jesus er virkelig kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Og
han når langt ud. Det er vores glæde. Og det er den
glæde, der også skal bære vores forhold til mennesker.
Men at hævde, at det ophæver dommen, er at tale
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stik imod det, som løber som en rød tråd gennem
hele Bibelen, fra skabelsen og syndefaldet til Åbenbaringsbogens syner om Kristi komme og endelige
opgør med alt det, der har ødelagt denne jord. Ligesom i sit jordiske liv spejder han som den himmelske
dommer efter den tro, som måske ikke er så synlig
for andre, men som han kender som en længsel efter ham. Men ligesom i hans jordiske liv findes der
også en ondskab, som ikke vil lukke op for ham, men
som forskanser sig i sin selvretfærdighed eller frygt
for at miste ansigt og velerhvervede goder. Og som
fastholder det.

Gåden og frimodigheden
At det kan gå sådan med os mennesker, er en gåde.
Sådan som ondskaben i det hele taget er det i Bibelen – lige pludselig er den der bare og driver sit ødelæggende spil. At opløse denne gåde på den måde,
det sker i dag, ved at tale om, at Gud selvfølgelig vil
frelse alle til sidst, er at gøre sig tingene meget lettere
end Bibelen – og Gud gør. Også i forhold til livet virker
det utroværdigt.
Betyder det, at vi skal gå rundt og være grundlæggende usikre? Det er ikke det, Bibelen lægger op til
– igen og igen møder vi i Bibelen en uforbeholden
forkyndelse af håbet og glæden i håbet. Og den må vi
have. Men grundlaget for den er ikke, at det, der bor i
os, egentlig ikke betyder noget, fordi det jo i bund og
grund ikke får nogen konsekvenser. Grundlaget er –
for nu at udtrykke det lidt gammeldags - anger og tro.
En tro som aldrig bliver en selvfølge, men lovprisningen af noget, som er og bliver ufortjent gave.
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Niels Nymann Eriksen kåret til Årets Teolog 2012
MF’s formand Jørgen P. Jørgensen og fakultetsleder Jørn Henrik Olsen kårede på Teolkursus den
15. januar sogne- og indvandrerpræst ved Apostelkirken på Vesterbro, København, Niels Nymann
Eriksen til ’Årets Teolog 2012’ og begrundede valget af Niels Nymann Eriksen således:
• Han har været en foregangsmand i kirkens integrationsarbejde på
Vesterbro og i et banebrydende projekt været med til at oprette Café
Exit og hjælpe ex-indsatte ud i samfundet.
• Han har øvet en stor indsats i det tværkulturelle arbejde, som trækker tråde ud i et stort netværk til trængte kirker og forfulgte kristnes

situation i Mellemøsten og internationale diakonale projekter.
• Han bliver brugt som ressourceperson af biskopper, præster, politikere og journalister, herunder som dygtig bidragyder i radio- og
TV-programmer.
• Han er en fremragende formidler af kirkens budskab.
• Han står med sit efterfølgelsesliv som forbillede for andre.
MF har siden 2005 uddelt prisen som en anerkendelse til teologer,
der har gjort en ekstraordinær indsats til fremme af bibeltro teologi og
menighedsliv. Med udnævnelsen følger en check på 5000 kr.

MF får ny hjemmeside

Vil du studere på MF?

MF får omkring 1. februar en helt ny, flot og mere brugervenlig hjemmeside. Som noget nyt kan du via blogindlæg fra ansatte få indblik i bl.a. forskningen på MF
og møde tankevækkende refleksioner over kirkens situation mm. Dyk også gerne ned i databasen med lydoptagelser fra mange års kurser og foredrag.
Tag et kig ind omkring siden - adressen er den samme
som før: www.teologi.dk.
Hvis du har kommentarer eller forbedringsforslag er du
velkommen til at skrive til landssekretær, Nils Andersen
på na@teologi.dk

Efter planen optager vi et nyt hold bachelorstuderende
til studiestart 1. september 2013. Uddannelsen er en
4-årig teologiuddannelse, der giver adgang til at studere
videre på universitetet for at tage en kandidateksamen.
Ansøgningsfrist er fredag d. 5. juli. Flere oplysninger om
uddannelsen på www.teologi.dk. Du kan også kontakte
studiekoordinator Per Kolstrup på pk@teologi.dk eller
på 7356 1248.

Andreas Østerlund Nielsen
forsvarede ph.d.
Den 18. januar 2013 forsvarede Andreas Østerlund
Nielsen, som de seneste år har haft kontor på MF, på
Aarhus Universitet sin ph.d.-afhandling om: ”Missional
Transformation. Et bidrag til den missionale samtale i
lyset af ”Mission as Transformation” bevægelsen og
Stanley Hauerwas’ teologi”.

Hjælp os med at fastholde portostøtten!
MF modtager portostøtte fra staten til udsendelse af MF-bladet, som vi også
fremover sender gratis til alle interesserede. Fra 2013 får vi kun støtte for det
antal abonnenter, som melder tilbage til os, at de ønsker at modtage MF-bladet.
Derfor opfordrer vi nu alle abonnenter til at udtrykke dette ønske. Du kan gøre
det her:



ja tak, jeg ønsker fortsat at modtage MF-bladet i 2013.
Navn og abonnementsnummer eller adresse:



Jeg ønsker at modtage bladet i elektronisk udgave på flg.
Email-adresse:

✁

Giv en tilbagemelding inden udgangen af februar på én af flg.
måder:
• Send blanketten til Menighedsfakultetet,
Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N, mrk. Portostøtte
• Skriv dit svar i en e-mail mf@teologi.dk. Oplys abonnementsnr.
påtrykt øverst på bagsiden.
• Skriv dit svar i en SMS til 21521044. Oplys abonnementsnr.
påtrykt øverst på bagsiden.
Som tak for din indsats deltager du i lodtrækningen om Jeppe
Bach Nikolajsens nye bog: Missional Kirke. En introduktion.
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Afrika lærte Christoffer
afhængighed af Gud
Den 26-årige teologistuderende Christoffer Svinth Olesen var i august 2012 i samarbejde med Dansk Ethioper Mission tre uger i praktik på en bibelskole i Liberia.
Opholdet lærte ham nye aspekter af livet med Gud.

Af stud. theol. Michael Kastrup Nielsen
“Jeg fulgtes med den danske præst, Finn Hougaard,
som virker i den lokale kirke i byen Totota. Der var der
en bibelskole for liberianere, som har mod på at blive
hjælpepræster.
Generelt er der stor mangel på præster i landet, og da
befolkningen er spredt i mange små landsbyer og stammesamfund, giver bibelskolen en samlet hjælp til dem,
som har lyst til at lære mere om Gud og vil bidrage til
udbredelsen af hans Ord.”

Ivrige efter gerninger
Kristne liberianere lægger stor vægt på Gammel Testamente, ligesom gerninger fylder meget hos dem. Dette
kom fx til udtryk under gudstjenesterne. Prædikanten
var meget levende og havde nemt ved at få publikum
med sig, når han bl.a. sagde: “Vi skal ud og gøre det
her!”, og blev mødt med et højlydt “JA!” fra menigheden.
På et andet tidspunkt hørte Christoffer en prædikant
udlægge beretningen om Jesu helbredelse af en spedalsk på sabbatten. Pointen i udlæggelsen var, at Jesus
burde have ventet med at helbrede til efter sabbatten.
Sabbatsbudet om ikke at arbejde er altså for dem vigtigere end Jesu helbredende gerning. Det indikerer en
skævvridning i deres forståelse af forholdet mellem Ny
og Gammel Testamente.
Derfor valgte Christoffer at undervise om forskellen og
sammenhængen mellem de to hoveddele i Bibelen.
”Formålet med min undervisning var at påvise, at vi ikke
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lever i en pagt, hvor vi skal gøre, men hvor vi skal være!
Vi er Guds børn.”

Elsker nye kulturer
Christoffer har tidligere haft den afrikanske kultur tæt
inde på livet, da han i perioden 1997-1999 var med sin
familie i Nigeria. Praktikken i Liberia har da også vakt en
interesse for senere at vende tilbage hertil.
Men hvad ligger bag Christoffers appetit på udlandet?
“Først og fremmest elsker jeg at møde nye kulturer og
nye mennesker. Dernæst tror jeg fuldt og fast på, at man
kan lære meget af hinanden. Et godt eksempel på dette
er jo netop mine tre uger i Totota, hvor jeg så, hvorledes
de læste Bibelen som det, den er: Guds ord.”

Totalt afhængig af Gud
Hvad står så tilbage som det stærkeste indtryk fra Christoffers praktikophold i Liberia? “Deres tillid til Gud. Deres glæde over Gud. Og især deres afhængighed af Gud.
Fx. vidste de, at det er en gave fra Gud, hver eneste gang
de får et måltid. Jeg spurgte nogle af eleverne på skolen, hvordan de kunne være så begejstret for Gud, når
de levede under så fattige vilkår? Svaret er indlysende:
De kunne ikke andet. De forventede ikke et nemt liv, og
derfor var deres klare opfattelse, at de kun kunne magte
livet, hvis Gud var med i det. Han er deres trøster.”
Denne nærhed til Gud har Christoffer med hjem: “Jeg
har opdaget min afhængighed af Gud. Tidligere betragtede jeg ofte bestemte begivenheder som tilfældigheder.
Men nu forsøger jeg at se Guds ledelse i alle aspekter
af mit liv.”
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Økonomi

Tilbagegang i gaveindtægter
bekymrer os!
- vi behøver din støtte!
Gaveindtægter
Gaveindtægter

Walther Plauborg Hansen
forretningsfører

1. juli1. -juli
31.-december
31. december
gavebreve
• gaver
• kollekter
gavebreve
• gaver
• kollekter

5.000.000
Tak til alle, som støtter Menighedsfakultetets arbejde.
I 5.000.000
december alene modtog vi 1,3 mio. kr. i gaver - ligesom
året før. MF er afhængig af jer, og vi er taknemlige for 4.500.000
4.500.000
jeres trofasthed og offervilje.

4.515.000
4.515.000
4.159.000

4.000.000

Takken er oprigtigt ment, selvom vi også må berette4.000.000
om
alvoren i økonomien for MF netop nu. I første halvdel af
regnskabsåret (juli til december) modtog MF 3,9 mio. kr. 3.500.000
3.500.000
i gaver. I fem af månederne var gaveindtægten mindre
end året før, og samlet for perioden modtog vi 222.000
3.000.000
kr. mindre end året før. Den udvikling bekymrer os,
da
3.000.000
budgettet i år er større end tidligere bl.a. grundet renter
2.500.000
og afdrag på lån til MFs andel af byggeriet af TORVET.

4.159.000

3.937.000

3.937.000

2.500.000

Gavebudgettet for første halvdel af regnskabsåret var på 2.000.000
4,5 mio. kr., men de faktiske indtægter var 578.000 kr.
2.000.000
mindre. Et så stort midtvejsunderskud har vi ikke oplevet før, og det kalder på handling nu.

MF behøver din støtte
MFs opgave med at uddanne teologer er fortsat vigtig,
og vi har i disse år en stor flok fantastisk engagerede
og dygtige studerende, som lover godt for fremtiden. Vi
beder derfor nu om din støtte. Tak om du vil bære med
på det vigtige projekt at uddanne kirkens kommende
ledere. Dit gavebidrag vil gøre en forskel. Benyt kontonummeret i rubrikken eller giv din 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.

Gavefradrag uændret
I 2013 er fradraget for gaver uændret 14.500 kr. foruden eventuelle
gavebreve.
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ID-nr. 42.484

Vandring i sorgens landskab
- 2 dobbeltforedrag
Mandagene den 25. februar og 4. marts 2013 kl. 19.30-21.30 holder hospicesygeplejerske Lutte Olsen og fakultetsleder Jørn Henrik Olsen foredrag om ”Vandring i sorgens landskab”. Se program
på www.teologi.dk eller få det tilsendt ved at kontakte MF på
86166300 eller mf@teologi.dk

3 aftener om fremtidens folkekirke
Kurt E. Larsen, der er medlem af kirkeministerens ”Udvalg om en
mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken”, vil på to aftener redegøre for, hvordan den danske folkekirke
hænger sammen i øjeblikket. I starten af maj offentliggør udvalget
sit forslag til ministeren, og det vil Kurt Larsen præsentere til det
sidste foredrag den 13. maj.
Mandag 11. marts kl. 19.30: Hvem skal bestemme i fremtiden?
Mandag 18.marts kl. 19.30: Hvem skal nu betale?
Mandag 13. maj kl. 19.30: Præsentation af udvalgets netop offentliggjorte forslag

Intelligent Design foredrag 13. marts
Forfatteren Leif Asmark Jensen holder foredrag om ”Intelligent Design”, som er en alternativ tolkning
til evolutionsteorien. Intelligent Design konkluderer ud fra iagttagelser af verdens kompleksitet, at en
højere magt må have designet verden.
Dette ”Puls-arrangement” er for studerende og alle andre interesserede og foregår onsdag d. 13. marts
kl. 14.15-16.00. Fri entré.

4 aftener om Søren Kierkegaard
I anledning af 200 året for Søren Kierkegaards fødsel afholder MF en foredragsrække mandagene den 8., 15., 22. og 29. april 2013. – kl. 19.30-21.30. Foredragsholderne er Anders Kingo, Jakob Olsen, Roar Lavik og Christian Tolstrup.
Program kan ses på www.teologi.dk.

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

