”Jeg læser teologi,
men hvilke bøger
bør jeg egentlig læse?”

På MF’s studentermøde 2002 opfordrede de studerende MF’s
faglærere til at udarbejde en liste over væsentlige bøger, som
en teologistuderende bør give sig lejlighed til at læse.
Nærværende papir indeholder netop denne håndsrækning,
hvorfor der skal lyde en TAK! til faglærerne.
God læselyst
StudenterRådet

In the Beginning: The Opening Chapters of Genesis
Henri Blocher, Leicester: InterVarsity Press 1984 eller senere., ISBN 0851113214,
240 sider.
En dybdeborende systematisk gennemgang af de teologiske grundspørgsmål, som de
første 11 kapitler af Bibelen rejser, om skabelse, tilværelsens mening, gudsbilledligheden, mand og kvinde, pagten i Edens have, syndefaldet, syndens konsekvenser.
Forfatteren indgår i en samtale med nutidens tolkninger af disse spørgsmål.
Konge som tjener: Bibelens billede af Messias
T.D. Alexander, København: Credo Forlag 2000, ISBN 877242-229-7, 168 sider.
En kortfattet gennemgang af Bibelens tale om Messias.
En mere dybtgående fremstilling om samme emne:
The Lord's Annointed: Interpretation of Old Testament Messianic Texts
Philip E. Satterthwaite, Richard S. Hess & Gordon J. Wenham
(udg.), Carlisle: Paternoster Press 1995, ISBN ?, 320 sider.

The Friendship of the Lord
Deryck Sheriffs, Carlisle: Paternoster Press 1996, ISBN 0853646465, 375 sider.
Om den gt-lige spiritualitet og dens betydning for kristenlivet i dag.

An Introduction to the Old Testament
Raymond B. Dillard & Tremper Longman III, Leicester: Apollos
1995, ISBN 0851106536, 512 sider.
En god Introduktion til de gammetestamentlige skrifter.
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GT

Følgende bøger inden for Gammel Testamente bør studeres af enhver MF-student:

An Introduction to the New Testament
D.A. Carson, D.J. Moo og L. Morris, Leicester: Zondervan 1992,
ISBN 0310519403, 537 sider.

New Testament Theology
D. Guthrie, Leicester 1981, ISBN ?, ? sider.
Die Christologie des Neuen Testaments
Oscar Cullmann, 5th ed. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). 1975, ISBN ?, ?
sider
Salvation to the Ends of the Earth: A Biblical Theology of Mission
Andreas J. Köstenberger og Peter Thomas O'Brien, Illinois: InterVarsity Press 2001,
ISBN 0830826114 , 351 sider.
New Studies in Biblical Theology 11. Downers Grove
Store Galaterbrevskommentar I og II.
Martin Luther oversat af Helge Haystrup, København: Credo
Forlag 1981 og 1992, ISBN 87-87515-69-5 og 87-7242-100-2,
428 og 400 sider.
Troens evangelium. Ord og sakrament
Martin Luther oversat af Helmer Hedegaard-Jensen og med
indledning af Erik Bennetzen, København: Credo Forlag 1994,
ISBN 87-7242-133-9, 415 sider.
SPECIELT: Om Kristi nadver. Bekendelse (1528), side 89-347

I tidens fylde. En innføring i paulus' teologi
Karl Olav Sandnes, Oslo: Luther Forlag 1996, ISBN 82-531-4316-8, 317 sider.
Kristendommens jødiske rødder I og II
Oskar Skarsaune, København: Credo Forlag 1996 og
1998, ISBN 87-7242-163-0 og 87-7242-180-0, 175
og 232 sider.
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NT

Følgende bøger inden for Ny Testamente bør studeres af enhver MF-student:

Desuden de fire opslagsværker i serien: A Compendium of Contemporary Biblical Scholarship
Dictionary of Jesus and the Gospels, Leicester: InterVarsity Press 1992, ISBN
0851106463, 934 sider.
Dictionary of Paul and His Letters, Leicester: InterVarsity Press 1993, ISBN
1993085110651X, 1038 sider.
Dictionary of the Later New Testament & Its Developments, Leicester: InterVarsity
Press 1997, ISBN 0830817794, 1291 sider.
Dictionary of New Testament Background, Leicester: InterVarsity Press 2000, ISBN
0851119808, 1040 sider.
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Teologins historia. En dogmhistorisk översikt.
Bengt Hägglund, Lund 1978 eller senere, ISBN 91-40-01615-3, ? sider.
Dækker perioden fra oldkirken frem til 1960-erne. Både som opslagsværk til de
enkelte perioder og som hjælp til at se de store linjer er bogen en guldgrube. Og så
giver den også meget når det drejer sig om indsigt i centrale dogmatiske spørgsmål.
Den store Katekismus
Martin Luther, enten i ‘Martin Luther. Skrifter i udvalg bind 9',
København; Credo Forlag 1996, ISBN 87-7242-144-4, 181
sider, eller København: Det danske Bibelselskab 1976 eller
senere - begge med Leif Grane som oversætter.
Der kan peges på mange centrale Lutherskrifter. Dette er valgt
på grund af dets karakter af en praktisk og opbyggelig minidogmatik. Og så er det et bekendelsesskrift i de fleste lutherske
kirker.

Confessio Augustana
Leif Grane, København 1959 eller senere.
Selv om man kan spore en vis tidehversk tendens enkelte steder, er denne historiske
udlægning af Den augsburgske Bekendelse en klassiker når det drejer sig om at forstå
bekendelsen på baggrund af diskussioner med både de katolske og de zwinglianske
modstandere.
Skabelse og genløsning
Regin Prenter, København 1955 eller senere (eller hans kortere: Kirkens tro, København 1964 eller senere).
Der er stadig meget at lære af denne "grand old man" inden for dansk teologi. Selv
om hans dogmatik ikke er nogen lettilgængelig opslagsbog, giver den meget til
grundforståelsen af de fleste af de enkelte områder inden for dogmatikken. Hvad hans
lille dogmatik mangler i dogmehistoriske diskussioner, giver den når det drejer sig om
klarhed og grundlæggende greb.
Troens fundamenter
Aksel Valen-Sendstad, Århus: Kolon Forlag 1996, ISBN 87-87737-13-2, 670 sider
(eller hans kortere: Kristen dogmatikk, Oslo 1979).
Særlig værdifuld for sine grundlæggende udfoldelse af troens og teologiens genstand
og kilde i åbenbaringen og af det lys det kaster ind over hele dogmatikken. Men
samtidig giver Aksel Valen-Sendstad en klar og oversigtlig indføring i de enkelte
spørgsmål i dogmatikken, noget man i høj grad også kan få i hans kortere Kristen
dogmatikk.
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DOGMATIK

Følgende bøger inden for Dogmatik bør studeres af enhver MF-student:

Die Ethik Martin Luthers
Paul Althaus, Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, Gütersloh 1965, ISBN ?, ? sider.
Kristendommens sandhed og den postmoderne udfordring. Refleksioner over den kristne
apologetiks mulighed i en postmoderne kultur.
Kurt Christensen, Århus: Kolon forlag 2003?, ISBN ?, ? sider.
A passion for truth. The intellectual coherence of evangelicalism.
Alister E. McGrath, Leicester: Apollos 1996, ISBN 0830815910,
287 sider.

På Skaperens jord. En innføring i kristen etik.
Axel Smith (red.), Oslo: Luther Forlag 1984, ISBN ?, ? sider.
Religionsfilosofi. En innføring i forholdet mellom filosofisk og teologisk
virkelighedsforståelse.
Aksel Valen-Sendstad, Århus: Kolon Forlag 1992, ISBN 8787737-03-5, 296 sider.
Tenkningens fundamenter. Vitenskapsteori. Raradigmer i filosofi,
teologi og andre vitenskaper.
Aksel Valen-Sendstad, Århus: Kolon Forlag 2003, ISBN
87-87737-35-3, 300 sider.
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ETIK & RELIGIONSFILOSOFI

Følgende bøger inden for Etik og religionsfilosofi bør studeres af enhver MF-student:

A history of the expansion of Christianity, Bind 1-7
Kenneth Scott Latourette, New York: Harper and Brothers1937-1945.
Den store klassiske missionshistorie.
Ord og Sakrament
Leiv Aalen, Oslo: Universitetsforlaget 1966, 273 sider.
Lærerig artikelsamling om luthersk teologihistorie.
De frigjorte og trællefolket
Elith Olesen, København: Anis Forlag 1996, ISBN 87-7457-183-4, 928 sider.
Disputats om danske og udenlandske vækkelsesbevægelsers historie, incl. IM,
Luthersk Missionsforening og danske frikirker.
Kristendommens jødiske rødder I og II
Oskar Skarsaune, København: Credo Forlag
1996 og 1998, ISBN 87-7242-163-0 og 877242-180-0, 175 og 232 sider.
Vigtige studier i Oldkirkens liv og teologi.

Holmquist & Nørregård, I - III
Det klassiske, store dansksprogede værk om kirkehistorien til ca. 1. verdenskrig.
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KIRKEHISTORIE

Følgende bøger inden for Kirkehistorie bør studeres af enhver MF-student:

At sørge for sjælen
Ellen Kappelgaard, Maria Kofod Techow, Børge Rasmussen og
Leif Kristiansen, København: Credo Forlag 2003, ISBN ?, 240
sider.
Sjælesorg er omsorg for sjælen. Og kristen sjælesorg er at
række Guds omsorg for sjælen videre til et menneske – eller
selv tage imod den.
Bogens målgruppe er naturligvis mennesker, der virker som
sjælesørgere eller gerne vil lære noget om det, og den er også i
bred forstand for ledere i kristent arbejde. Men man kan også
finde hjælp i bogen til sine egne personlige overvejelser om
svære spørgsmål.
Vejviser. En bog om kristent lederskab
Magnus Malm, København: Credo Forlag 1994, ISBN 87-7242145-2, 240 sider.
Hvordan har en leder det med sin identitet, sine ønsker og
ambitioner, sin kaldsbevidsthed? Vejviser fokuserer på ord, som
kan blive tonstunge byrder i en leders hverdag. Ordene får deres
oprindelige bibelske mening og betydning tilbage og bliver til
befrielse.

Sammen i tjenesten
Gunnar Elstad, Fredericia: Lohse Forlag 1995, ISBN 87564-5349-3, 120 sider.
Samarbejde - Discipelskab og tjenersind. En bog om et
aktivt samarbejde.
'En discipel er ikke andet end en frelst synder! Bibelen
viser os gang på gang, at det er ikke fuldkomne mennesker, Gud kalder.'
Gunnar Elstad peger i denne bog enkelt og konkret på de
glæder og fælder, der møder den, som har en tjeneste i det
kristne arbejde.
Bogen er skrevet til den lønnede og ulønnede medarbejder. Hvis man er præst eller forkynder, bestyrelsesmedlem
eller klubleder, formand eller studiekredsleder, så har man
et ansvar og er sat i et fællesskab med andre ledere.
Hvert kapitel er forsynet med spørgsmål til personlig overvejelse og oplæg til gruppesamtale.
Huset af levende stene
O. Skjævesland,
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PRAKTISK TEOLOGI

Følgende bøger inden for Praktisk Teologi bør studeres af enhver MF-student:

Gud, hvorfor sover du?
Leif Andersen, Fredericia: Lohse Forlag 1992, ISBN 87-5645207-1, 192 sider.
Leif Andersens kendte klassiker om lidelsens problem.
Her er trøst, hjælp og forståelse rakt til den læser der, vil tage
imod.

Smittende TRO
Bill Hybels og Mark Mittelberg, København: Credo Forlag ?,
ISBN ?, 252 sider.
Smittende TRO er et af de vigtigste bidrag i årtier, når det gælder
evangelisering mennesker imellem. Bogen vil hjælpe dig til
- at finde din egen naturlige måde at give evangeliet videre på
- at udvikle en smittende kristen karakter
- at etablere åndeligt strategiske relationer
- at lede samtaler over i det, der har med Gud at gøre
- at dele Bibelens budskab med andre i hverdagssprog
Du vil få nyt håb om, at dine venner en dag vil tage imod Jesus, og
at du kan være redskabet til, at det sker. Så deres evige skæbne bliver en anden ...
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