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af  Kurt E. Larsen
Johannes Aakjær Stenbuch har i sidste nummer af Nyt Babel skrevet ET  INDLÆG  TIL
FORDEL  FOR  APOKATASTASIS-LÆREN  / universalismen / altings endelige
genoprettelse / alles frelse.

Vilhelm  Beck  fortæller,  at  da  han  omkring  1850  gik  til  forelæsninger  hos  professor
Martensen på Københavns Universitet, gav denne udtryk for sit håb om, at alle mennesker
blev salige. Dog med den tilføjelse: "Dog det har aldrig været Skriften og Kirkens lære." Et
tilsvarende forbehold tager  Stenbuch ikke.  Han vil  ikke  selv  forsvare  apokatastasislæren
"som en abstrakt-universel teori". Men på den anden side er det "middelalderlig soteriologi",
ja, "hedenskab", hvis man ikke går ind for læren. Det er noget af  en svada, så sandt den
evangelisk-lutherske  kirke  som  bekendt  lærer  en  dobbelt  udgang  og"fordømmer
gendøberne, som mener, at der skal være en ende på straffene over de fordømte mennesker
og djævlene" (Confessio Augustana 17). Det rammer alle os, der som præster har aflagt et
præsteløfte  om at  "forkynde Guds ord rent  og purt,  som det  findes i  de profetiske og
apostoliske skrifter og i vor danske evangelisk-lutherske folkekirkes symbolske bøger".

B I B E L V E R S  S K A L  L Æ S E S  I  K O N T E K S T

Det er rosværdigt, at Stenbuch gør meget ud af  at begrunde sin holdning eksegetisk. Mit
anliggende er ikke at gå nærmere ind i en debat med ham om alle de enkelte skriftsteder. Jeg
vil blot drøfte tolkningen af  et enkelt bibelord som eksempel. 1. Kor 15, 22: "For ligesom
alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus." Tilsyneladende har Stenbuch
en god sag i dette vers. Står der ikke sort på hvidt, at alle gøres levende med Kristus? Men
læst i hele brevets egen sammenhæng bliver tolkningen vanskelig: Hvis Paulus var på vej til i
kapitel 15 at lære alles endelige frelse, hvilken mening giver det da, at han tidligere i brevet
har skelnet mellem "dem, der fortabes" og "os, der frelses" i 1,18? Eller at han i 6,9-10 taler
om, at ingen spottere og røvere skal  arve Guds rige? Eller at  de såkaldte svage kristne
bringes til fald af  andre? (8,9) Eller at Paulus er hård ved sin krop, for at ikke han, der har
prædiket for andre, selv skal blive forkastet (9,27). Eller at korinterne skal lære af  advarende
eksempler  for  at  den,  som tror,  at  han står,  skal  se  til  at  han ikke  falder  (10,12)?  Den
naturlige  læsning  af  brevet  i  sin  helhed,  udelukker  for  mig  at  se  en  indlæsning  af
apokatastasis-læren i 15,22. Paulus taler på det sted til sine kristne læsere, og har ikke følt det
nødvendigt at gardere sig ved endnu engang at advare mod forkastelsens mulighed. Eller
også betyder "gøres levende", at alle opstår til dommen, hvis udgang ikke nødvendigvis er
frelse.

Tilsvarende vil jeg mene, at der må argumenteres omkring de øvrige nævnte skriftsteder fra
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andre skrifter.  Omkring 1980 gik jeg til  undervisning i  nytestamentlig teologi  på Aarhus
Universitet. I en time opponerede en studerende mod fortabelsens mulighed, som han fandt
uforenelig med troen på en kærlig Gud. Som jeg husker episoden svarede professor Søren
Giversen hertil:  Fortabelsen er med overalt  i  Ny Testamente,  som den mørke baggrund
hvorpå evangeliet lyser. Jeg håber, jeg husker ordlyden rigtigt og ikke gør min gamle lærer
uret. I hvert fald er sætningen efter min mening en præcis sammenfatning. Fordi fortabelsen
er  en mulighed,  derfor elskede Gud verden således,  at  han gav sin enbårne søn,  for  at
enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. (Joh 3,16). Og fordi der er
en frelsens mulighed hedder det i Mark 16,16: Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men
den, der ikke tror, skal dømmes. Så har den kristne kirke da lige siden forkyndt evangeliet
om Jesus Kristus, for at mennesker ved tro og ved dåb kunne få del i frelsen. Derfor har vi
en kirke,  hvor ordet lyder og sakramenterne forvaltes,  så mennesker kan komme ind på
frelsens vej og bevares der.

O L D K I R K E N S  T E O L O G E R  V A R  I K K E  E N I G E

Stenbuch beklager, at man studerer patristikken for lidt herhjemme. Så langt kan jeg være
enig med ham. Man får det indtryk af  hans artikel, at det nærmest var sådan, at de kristne i
oldkirken generelt gik ind for alles frelse, og at først Augustin udviklede teologien om den
dobbelte udgang. For os, der er vokset op med Holmquist-Nørregaards kirkehistorie, er det
ikke nyt, at der i oldkirken var tilhængere af  apokatastasis. Origenes, og efter ham Gregor af
Nyssa, Gregor af  Nazianz og Theodor af  Mopsuestia gik ind for læren. Men Holmquist-
Nørregaard gav nu ikke indtryk af, at det var den almindelige holdning, og det gjorde bogen
ret i.

Stenbuch  nævner  et  –  unægtelig  ubehageligt  -  citat  af  Tertullian  og beskylder  ham for
horror-æstetik. Men hvad med oldkirken forud for Tertullian og Origenes – havde de ingen
holdning til alles-frelse kontra dobbelt udgang? Stenbuch påpeger, at tidlig efter-apostolsk
kristendom ikke havde nogen systematisk veludviklet eskatologi eller soteriologi. Hvis man
hermed tænker på en systematisk kraft og systembygning a la Augustin, Thomas Aquinas og
Karl Barth, så har han naturligvis ret. Men en del skrifter er dog overleveret fra tiden efter
apostlene, og de bærer ikke præg af  nogen tro på alle tings endelige genoprettelse og alle
menneskers frelse til sidst.

De skrifter, der kaldes de Apostolske Fædre, og som omtrentligt stammer fra årene 100-170,
gik tydeligt ud fra, at der fandtes en dobbelt udgang. Det vil jeg her give et par eksempler på.
I skriftet Polykarps martyrium trues Polykarp af  prokonsulen med at blive brændt ihjel af  ild,
hvortil Polykarp svarede, at han var mere bange for den evige ild. "Du truer mig med en ild,
der kun brænder en tid og snart slukkes; for du kender ikke den kommende doms og den
evige  pinsels  ild,  der  venter  de  ugudelige".  Fordi  Polykarp  vidste,  at  der  fandtes  en
fortabelsens mulighed, og fordi han frygtede denne for sin egen del, ville han hellere dø end
fornægte den Kristus, der havde frelst ham.



Også biskop Ignatius tænkte i den retning, da han på rejsen mod sit martyrium i Rom skrev
et brev til efeserne. Ignatius ønskede for sin egen del mest af  alt at nå frelsen, og over for
dette  mål  blegnede  alt  andet:  "Lad  ild  og  kors  og  flokke  af  vilde  dyr,  sønderskæring,
udstrækning  af  knogler,  afhugning  af  lemmer,  knusning  af  hele  legemet,  og  gruefulde
pinsler fra djævelen komme over mig, blot jeg må nå til Jesus Kristus". Bag disse ord må
underforstået ligge, at det ikke var alle, der nåede frelsen, og at det var ingen selvfølge, at
Ignatius selv gjorde det.  Han frygtede derfor ikke så  meget  døden som det,  der  kunne
fordærve hans tro på Gud, dvs. den falske lære og de falske lærere: "En, der er sådan, er
blevet besmittet, og han skal komme i den uudslukkelige ild, ligesom også den, der lytter til
ham".

D E N  J O R D I S K E  D Ø D  O G  D E N  E V I G E

I det lille skrift Brevet til Diognet møder vi den samme tanke om, at kristenforfølgelsens bål
er at foretrække for den evige ild: "… når du først har lært det at leve i sandhed i himlen at
kende, når du foragter den tilsyneladende død her i verden, når du frygter den død, som er
virkelig, den som venter dem, der skal blive fordømt til den evige ild, som indtil enden skal
pine dem, der overgives til den. Når du har fået kendskab til denne ild, da vil du beundre og
prise dem lykkelige, der for retfærdighedens skyld udholder den ild, der kun varer en tid".
Fordi man havde en tro på, at dommen kommer, vil man frygte den evige død og ikke den
jordiske. Dette er en særlig kristen dyd, som andre ikke kender til. I hvert fald ikke før de
møder evangeliet, som altså heller ikke i dette skrift har været et budskab om alles frelse til
sidst. Men snarere en forkyndelse af  frelsens mulighed, for den der bliver ved sin tro og
dåb, indtil det sidste.

2.  Klemensbrev, der med en fri gengivelse af  Jesu ord i  Mattæus 10,28 skriver følgende
formaning: "Lammene skal ikke frygte ulven efter deres død; og I skal ikke frygte for dem,
der dræber jer, og ikke kan gøre jer mere, men frygt I den, som, efter at I er døde, har magt
over legemet og sjælen til at kaste dem i helvedes ild" Og I skal vide, brødre, at dette køds
ophold i denne verden er en lille ting og kortvarigt, men Kristi løfte er stort og vidunderligt,
nemlig en hvile i det kommende rige og i det evige liv"

Endelig  vil  jeg  citere  fra  det  anonyme  skrift Barnabas’  brev,  der  formaner  særligt
indtrængende  til  at  huske  på  dommens  dag  og  de  to  udgange:"Husk  dag  og  nat  på
dommens dag". Fordi der kommer en sådan dag, skal læseren vandre ad lysets vej og ikke ad
den forkerte vej, kaldet den sortes vej: "Den sortes vej er kroget og fuld af  forbandelse. Det
er  nemlig  vejen  til  evig  død og straf.  På den findes  der  ting,  der  fordærver  deres  sjæl:
Afgudsdyrkelse, frækhed, magtsyge, hykleri…".

En tilsvarende advarsel rettet ud mod andre, møder vi på en særlig måde hos Justin Martyr,
der ikke hørte til de apostolske fædre, men som også skrev i 100-tallet, før Tertullian og
Origenes. Justin Martyr talte klart en dobbelt udgang. Jf. følgende citater fra hans Første
Apologi:



"Gehenna er et sted, hvor de vil blive straffet, der har levet uretfærdigt og ikke troet, at det
ville ske, som Gud har lært ved Kristus". Og et andet lignende citat, blandt mange andre i
dette skrift: "vi derimod er blevet belært om, at kun de bliver udødelige, der lever fromt og
dydigt nær Gud, og vi tror, at de, der lever uretfærdigt og som ikke forandrer sig, straffes i
evig ild".  Og at der er tale om noget evigt:  "vi  siger,  at  det samme vil  ske,  men under
forsæde af  Kristus, og således at de er i de samme legemer sammen med sjælene og vil blive
straffet med evig straf  og ikke bare i en tusindårig periode, som den mand sagde".

I sin dialog med jøden Tryfon, skriver Justin: "… vil han så ikke på enhver måde ved sit
komme i herlighed tilintetgøre alle dem, der har hadet ham, og dem, der uden grund faldt
fra ham, men omvendt give sine egne hvile og belønne dem med alt, hvad de forventer?"

Alle disse citater fra 100-tallet viser tydeligt en overbevisning om den dobbelte udgang, også
selvom det ikke er udformet i dogmatiske paragraffer. Men hvordan hænger det så sammen,
at så mange på Augustins tid troede på alles endelige frelse? Jeg tolker det således: Jesus og
apostlene indbød til evige frelse, men advarede om, at det var muligt at gå fortabt. Dette var
også den almindelige opfattelse i 100-tallet og hos Tertullian: At man fik del i frelsen ved tro
og  dåb,  og  at  man  derfor  skulle  være  en  del  af  den  kristne  menighed.  Og  man var  i
oldkirkens tid villige til hellere at dø end gå glip af  frelsen.

S T O R  T I L S L U T N I N G  E R  I K K E  E T  A R G U M E N T

Med  den  spekulative  Origenes  kom  tanken  om  alles  endelige  frelse  på  banen.  På  et
tidspunkt havde han præget så mange, at der i en periode var rigtigt mange fortalere for
denne lære. Synspunktet vandt dog ikke fremgang i længden. Dertil stred det for meget mod
NT og oldkirkens forkyndelse.  Siden er apokatastasis-synspunktet dukket op i ny og næ
gennem  historien  på  forskellige  måder:  Hos  enkelte  radikalpietister  i  1700-tallet,  hos
Martensen og H. C. Andersen i 1800-tallet osv.

At mange i 400-tallet gik ind for læren, er ikke noget tungt argument i sig selv. Der var vist
også mange, der gik ind for en form for form for gerningsretfærdighed i 1515, men Luthers
reformation fik genåbnet manges øjne for noget andet. Der var vist også i den danske kirke
mange tilhængere af  en flad oplysningsreligion anno 1815, men Grundtvig kæmpede for
klassisk kristendom, og meget kom til at se helt anderledes ud i den danske kirke i løbet af
1800-tallet. Hvorvidt få eller mange i 400-tallet gik ind for apokatastasis-læren, var ikke så
afgørende som det andet spørgsmål: Stemmer læren med NT? Om læren er blevet dømt
kættersk  på  noget  gammelt  kirkemøde  eller  ej,  interesserer  mig  ikke  så  meget.  Hvilke
psykologiske forklaringer der måtte være på denne eller hin persons tænkning og udsagn
omkring den dobbelte udgang, er heller ikke særlig relevant for mig. Det vigtigste er og
bliver: Hvad er sandt ud fra Jesu og apostlenes lære?

Efter min bedste overbevisning holder apokatastasis-læren ikke. De mange tankemæssige
spørgsmål som læren om den dobbelte udgang rejser, kan vi i dag – lige så lidt som nogen



anden generation – finde en tilfredsstillende tankemæssig løsning på. Derfor må vi, ligesom
den lutherske kirke plejer at gøre det, lade spekulationer falde og i stedet lægge vægt på at
forkynde, undervise og drive mission. På en mørk baggrund skal vi lade evangeliet lyse. I
troen på, at dette er vores opgave, når nu Gud vil, at alle skal frelses og når han nu har givet
sin kirke netop den opgave. Som Augustana 5 siger: "For at vi kan nå til denne tro, er der
indstiftet  et  embede  til  at  lære  evangeliet  og  meddele  sakramenterne.  Thi  ved  ord  og
sakramenter som midler gives Helligånden, som virker tro – hvor og når det behager Gud."
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