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Igennem  en  længere  årrække  har  danske  teologer  debatteret  “alles  frelse”  versus
“dobbelt  udgang”.  Der  har  som  regel  været  tale  om  en  systematisk-dogmatisk
diskussion, hvor historiske argumenter har spillet en tilbagetrædende rolle. I det sidste
års tid har der imidlertid været en række kronikker og bidrag i dagspressen, der med stor
bestemthed har hævdet, at de første århundreders kristne lærte, at alle vil blive frelst til
slut;  den såkaldte “dobbelte udgang” skulle være en senere opfindelse.  Der er her et
emne, som kirkehistorikere bør forholde sig til, særligt fordi vi kan belære debattørerne
om, at de skal arbejde langt grundigere, hvis de vil  argumentere ved hjælp af gamle
kilder.  Som et  første  skridt  vil  jeg  tage  fat  på  et  indlæg fra  Kristeligt  Dagblad,  der
rummer et særligt grelt eksempel på dette forhold.

I klummen Kirkeligt set fra den 5. februar vil Lars Sandbeck vise, at de tidlige kristne
forfattere troede på alles frelse. Han “har undersøgt sagen nærmere” og vil præsentere,
“hvad kilderne til og forskningen i oldkirkens frelsesforståelse har at sige om sagen”.
Mærkeligt er det, at Sandbeck kun henviser til ét nutidigt forskningsbidrag, men ellers til
meget gamle tekster fra det 18. og 19. århundrede. Forskningen bevæger sig, og man kan
ikke nøjes med at orientere sig i forhold til én position i den nutidige debat. Ved at se på
Sandbecks  kilder  kan  vi  imidlertid  let  afgøre,  at  hans  undersøgelser  ikke  har  været
dybtgående.  Ganske  vist  er  det  en  vanskelighed,  at  Sandbeck  ikke  giver  præcise
henvisninger, men i de to tilfælde hvor han giver titler, kan de steder, som han henviser
til, opspores:

I  Enchiridion skriver Augustin ifølge Sandbeck, “at adskillige,  eller rettere de fleste,
fatter en menneskelig medlidenhed med de fordømte og ikke tror, at deres straf og pine
skal  være uden ophør.” Citatet  er fra Enchiridion 112, hvor der står “nonnulli  immo
quam plurimi”.  “Plurimi”, som Sandbeck oversætter som “de fleste”, kan lige så vel
betyde “mange”, og i klassisk latin ville det være naturligt, at “quam plurimi” betød “ret
mange” eller “rigtig mange”. Hvis Augustin havde ønsket præcist at udtrykke, at han
tænkte på et  flertal,  ville han desuden næppe have brugt sådan et uklart udtryk; han
kunne  fx  have  udtrykt  sig  utvetydigt  ved  at  skrive  “nonnulli,  immo  maxima  pars
omnium” eller lignende. Men det store spørgsmål er, hvorfor Sandbeck tror, at Augustins
udsagn  kan  diskuteres  ud  fra  en  dansk  oversættelse;  er  han  ikke  klar  over,  at
undersøgelsen skal baseres på grundteksten? 



Sandbeck citerer også Hieronymus’ Kommentar til Jonas’ Bog: “Jeg ved, at de fleste
fortolker historien om Nineveh og dens konge som en henvisning til djævelens og alle
fornuftsvæseners  endegyldige  tilgivelse.”  Citatet  er  fra  kommentaren  til  Jonas  3,6-9,
hvor der står “plerosque”, der igen både kan betyde “de fleste” og “mange, adskillige”,
men  i  efterklassisk  latin  (som netop  omfatter  Hieronymus)  især  bruges  i  den sidste
betydning.

Jeg har ikke kunnet finde Sandbecks citat fra “et værk af biskop Basilius af Kæsarea”,
men henvisningen mister også betydning, når Sandbeck ikke giver titlen på værket eller
diskuterer grundteksten. Basilios har ellers efterladt et stort forfatterskab, som Sandbeck
kunne forholde sig til, men i stedet vælger han at skrive om “et brev til Augustin fra
historikeren Paulus Orosius, som efter et besøg i Jerusalem kunne fortælle om de mange
frelsesuniversalister  i  den  østlige  kirke  –  han  nævner  også  eksplicit  Basilius  af
Kæsarea”; i denne sammenhæng bringer Sandbeck et længere citat fra brevet. 

Sandbecks bemærkninger undrede mig, for jeg har arbejdet noget med dette stof, og jeg
mente ikke, at der fandtes et brev fra Orosius til Augustin, skrevet efter Orosius’ rejse til
Jerusalem 415-416. Det viste sig så, at den tekst, som Sandbeck må have i tankerne, slet
ikke er et  brev, men derimod et  såkaldt  “commonitorium” (dvs.  memorandum),  som
Orosius skrev til Augustin i 414, året før han rejste til Jerusalem. Deri fortæller Orosius,
der  var  spansk  præst,  om en  landsmand,  Avitus,  som rejste  til  Jerusalem og  bragte
Origenes’ teologi til Spanien. I denne sammenhæng nævner Orosius Basilios og bringer
den tekst, som Sandbeck citerer (igen i en upræcis oversættelse). Orosius siger dog ikke
noget  om,  at  Avitus  “kunne fortælle  om de mange frelsesuniversalister  i  den østlige
kirke”, og hans oplysning om Basilios har ingen større betydning, da Avitus næppe kan
have mødt Basilios, der døde i 379.

De mange fejl viser, at Sandbeck ikke selv har læst denne tekst, men næppe heller nogle
af de andre. Efter al sandsynlighed har han siddet med en tekst på engelsk, der rummede
dårlige parafraser og fordrejninger af oldkirkelig litteratur. At Sandbecks forlæg var på
engelsk og ikke latin, kan vi både se af, at han bruger den engelske form “Nineveh” og
ikke den latinske og danske “Nineve”, og at han kalder Hieronymus for Jeronimus – en
form han måske har sjusset sig frem til via den engelske form “Jerome” og Holbergs
komedier.

Alle  Sandbecks  argumenter  er  uden  værdi,  fordi  han  ikke  har  beskæftiget  sig  med
grundteksterne. Måske er det derfor, Sandbeck slutter sin klumme med at hævde, at han
alligevel har ret, hvis den historiske undersøgelse er forkert. Vi bør tro, at Gud “både kan
og vil frelse alle mennesker” – et mærkeligt udsagn fra en mand, der afviser, at Gud er
almægtig.  Måske  skulle  Sandbeck  blot  opgive  at  holde  dom over  Gud?  Vi  kan  til



gengæld dømme om, hvad der er muligt at hævde historisk-fagligt, og her er det langt fra
ligegyldigt, hvad den oprindelige kristendom mente om frelse og fortabelse.
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