
Replik til Kurt E. Larsen

af  Johannes Steenbuch
"Naar mange Præster er fuldblods Chauvanister, saa skyldes det ikke nogen Slags Blodtørst
hos  dem,  men simpelthen,  at  de  hænger  fast  i  Synsmaader  og  Idealer  fra  femten  eller
seksten Hundrede og Hvidkaal. Om de strøg alt dette af  sig og gav Kristendommen, som
Jesus Kristus selv skabte den, og som Paulus og de andre forkyndte den, Rum i Hoved og
Hjerte, uden nogen Slags Forbehold, da vilde der komme til at lyde en ny Slags Prædikener
fra deres Prædikestole." (Johannes Bakkeby (P. Olsen), Gennem Tvivl, p. 104)

Kurt E. Larsen fra Menighedsfaktultet i Aarhus har i sidste nummer af  Nyt Babel (nr. 7) en
replik til undertegnedes artikel "Evangeliet: Et oldkirkeligt kætteri?". I artiklen forklarede
jeg,  at  den  oldkirkelige  lære  om  altings  genoprettelse  (ApG  3,21),  den  såkaldte
"apokatastasis-lære",  var  ret  udbredt  i  senantikkens  kristendom,  og  at  den  senere
kætterstempling af  origenismen ikke kan ses som en generel fordømmelse af  apokatastasis-
læren. Jeg rundede af  med at forklare, at jeg ikke selv vil forsvare apokatastasis-læren som
en abstrakt teori men blot holde fast i, at vi ikke kan sætte grænser for evangeliet, og at vi er
nødt til at tage især Paulus' universalistiske formuleringer seriøst i den grad, at vi i ikke uden
videre giver os til at antage teorier om "dobbelt udgang".

Nuvel, jeg fik også lidt friskt konstateret, at læren om den dobbelte udgang var "hedenskab",
hvilket synes at have faldet Kurt E. Larsen for brystet. Det er sådan set ganske forståeligt,
for den påstand kan jo nemt læses som en kætterstempling af  dem, der måtte abonnere på
teorien. Det ligger mig dog fjernt at kætterstemple andre eller kalde andre for vantro – én
ting er Kurt E. Larsens personlige tro, noget ganske andet er de teologiske doktriner, han
anvender til at sætte sin tro på begreb. Og hvad teologiske doktriner angår, vil jeg mene, at
vi alle har elementer af  "hedenskab" i vores begrebsverden, uden at det derfor nødvendigvis
gør os til vantro eller kættere.

Det er dog lidt besynderligt, at Kurt E. Larsen beklager sig over, at min anklage "rammer
alle os", der har underskrevet præsteløftet og de dertilhørende bekendelsesskrifter, hvori en
række  trossamfund med opfattelser,  der  afviger  fra  den lutherske,  fordømmes.  Kurt  E.
Larsen beklager sig altså over at blive anklaget for hedenskab, når han selv fordømmer dem,
der ikke er enige med ham i teorien om den dobbelte udgang. Nuvel – selvom det kunne
lyde sådan, tror jeg ikke, at Kurt E. Larsen dermed vil forbeholde sig retten til at fordømme
andre uden selv at risikere at få igen med samme mønt. Snarere tror jeg, at pointen er, at vi
simpelthen har forskelligt bekendelsesgrundlag.  Og i så fald er jeg helt enig med Kurt E.
Larsen:  Vi  læser  Bibelen  forskelligt,  fordi  vi  starter  hver  vores  sted.  Kurt  E.  Larsen er
bundet af  sit præsteløfte, mens jeg tager udgangspunkt i bibelvers som fx Rom 5,18-19,
Rom 11,32, 1 Kor 15,22, 1 Tim 4,10, 2 Kor 5,19, 1 Joh 2,2, Kol 1,19-20 og så videre. Det får



selvfølgelig  betydning  for,  hvordan  vi  hver  især  tolker  fx  Jesu  lignelser  om  straf  og
belønning.

Dog kunne jeg ønske mig, at Kurt E. Larsen gav sig tid til at undersøge, hvad det er for en
overbevisning, han med sin insisteren på præsteløftet fordømmer. Han peger med rette på,
at Paulus jo også taler om dem, der fortabes og ikke skal arve Guds rige og så videre. Men
undertegnedes, og mange andres, påstand har jo aldrig været, at der ikke findes fortabelse –
blot  at  denne  fortabelse  ikke  er  endegyldig.  Og  det  er  det,  der  burde  være  det
grundlæggende diskussionspunkt. Fortabelsen er en historisk realitet, mens den endegyldige
frelse er en eskatologisk realitet. Som professor i kirkehistorie P.G. Lindhardt så udmærket
formulerede det, er fortabelsen ikke "en mulighed", men den virkelighed, vi befinder os i.
Det er frelsen, der er en mulighed – ikke vores, naturligvis, men Guds mulighed, som derfor
må tros. Fortabelsen er rigtignok det "sorte bagtæppe", foran hvilket evangeliet forkyndes –
eller rettere beskrives fortabelsen måske bedre som fortæppet, der, når det flænges eller blot
løftes, afslører evangeliet. Fortabelsen er i hvert fald ikke bagsiden af  evangeliet, som derved
ville  vise  sig  at være alt  andet  end godt nyt  – det  er  snarere omvendt,  at  evangeliet  er
bagsiden af  fortabelsen, der i kraft af  Jesu død og opstandelse viser sig at være præludiet til
frelsen (jf. fx Rom 11,32).

Et af  de traditionelle argumenter (som jeg ikke nødvendigvis vil tilslutte mig helt, men som i
hvert fald rykker ved teorier om dobbelt udgang) for, at fortabelse ikke er noget endegyldigt
er, at de ord vi nogle gange oversætter "evig" og "evighed" (æon) ikke betyder noget sådant
på græsk, eller at vi i hvert fald kan tale om flere på hinanden følgende evigheder (æoner),
ligesom fx Paulus gør det. Det er en længere diskussion, men at der kan opstå problemer,
hvis man ikke er opmærksom på det forhold, kan ses, da Kurt E. Larsen giver sig til at citere
en række af  de såkaldte apostolske fædre, hvor der bl.a. tales om "evig ild" (æonisk ild). Fx
citerer  han Brevet  til  Diognetus fra  det  2.  århundrede,  hvor  der  i  den  af  Kurt  E.  Larsen
anvendte oversættelse tales om "den evige ild, som indtil enden skal pine dem, der overgives
til den." Selvom denne oversættelse er problematisk, burde det dog være tydeligt, at den
"evige ild" ikke kan forstås som en ild uden ende i tidslig forstand, da truslen jo netop går
på, at den skal pine dem, der overgives dertil, "indtil enden" (telous). Det passer godt med
den opfattelse, at det "æoniske" (evighederne) varer indtil "enden", hvor vi fra Paulus ved, at
Kristus skal overgive alt til sin fader, så Gud kan være "alt i alle". Ihvertfald kan man ikke
bare gå ud fra, at der er tale om en eskatologisk påstand, blot fordi en forfatter (bibelsk eller
andet) taler om fortabelse og straf  i  denne eller den kommende verden (æon).  Vil man
danne  sig  et  indblik  i,  hvordan  begreber  om  tid,  evighed  og  enden  skal  forstås  ift.
diskussionen om apokatastasis-læren, kan jeg anbefale, at man læser fx Ilaria Ramellis  The
Christian  Doctrine  of  Apokatastasis:  A  Critical  Assessment  from  the  New  Testament  to
Eriugena fra 2013, hvor hun også diskuterer en række apostolske og apologetiske fædre.

Til  afslutning  vil  jeg  gerne  tilslutte  mig  Kurt  E.  Larsens  afstandtagen  fra  spekulativ
eskatologi  (med spekulativ  forstår jeg her  en tankeform, der ved hjælp af  fx filosofiske



metoder og principper vil udlede påstande af  de bibelske skrifter, som ikke eksplicit hævdes
deri). Vi må både afvise en alt for spekulativ apokatastasis-lære såvel som teorien om den
dobbelte udgang, som er blevet forsøgt forsvaret med de mest spekulative teorier om, at
Gud har en "hemmelig vilje" uden for sin åbenbaring, at han "ikke er bundet af  sit ord"
eller at de fleste mennesker er skabt uden evnen til at tro, samt en teori om en "dobbelt
prædestination" eller at mennesket med sin "frie vilje" endegyldigt er i stand til at modsætte
sig Guds vilje, og så videre.

Når jeg oprindeligt skrev indlægget under titlen "Evangeliet: Et oldkirkeligt kætteri?" var det
netop ikke for at forsvare apokatastasis-læren i sig selv (selvom det nok kunne lyde sådan),
men for at afvise den dogmatiske tro på spekulative doktriner såsom læren om den dobbelte
udgang. At jeg vil holde fast i, at vi ikke har ret til at begrænse evangeliet og omfanget af
Jesu forsonende gerning, skal der dog ikke herske tvivl om. Det betyder i praksis, at vi ikke
forholder nogen Guds kærlighed eller anvender trusler som et middel til at skræmme folk
ind i Guds rige (som om det kunne lade sig gøre). Vi skal tale om lov og dom, ja, men kun
som et middel til den syndserkendelse, der har evangeliet til formål. Skal missionen være
sandt evangelisk, må den ultimativt dreje sig om de gode nyheder (hvad den da også gør i
langt de fleste tilfælde efterhånden, i  hvert fald herhjemme). Det tror jeg nu heller ikke
nødvendigvis, vi er uenige i.
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