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"Med venner i lys vi tale" er en akademisk afhandling om N.F.S. Grundtvig og Metodistkirkens grundlægger
John Wesley.

Grundtvig og Wesley så ens på mange ting til trods for, at de levede i hvert deres århundrede. Grundtvig var
kun 8 år, da Wesley døde.  

" Det er i de centrale kernespørgsmål indenfor kristen teologi, at jeg finder enslydende konvergerende træk i
Wesleys og Grundtvigs teologier: for eksempel når det handler om menneskesyn, synd og opfattelsen af Gud.
Betoningen ligger på et dynamisk menneskesyn og menneskets delagtighed i frelsen snarere end at stille

mennesker og Gud op imod hinanden."  

Studierne viser, hvordan en fælles inspiration fra tredje kilde kan føre forskellige teologiske traditioner
nærmere hinanden. Dette er vigtigt for blandt andet den teologiske dialog mellem forskellige kirker.   "

Mine resultater er også et økumenisk bidrag til de kirker og teologiske skoler, som er formet efter de meget
store bevægelser, som opstod efter de to teologer Wesley og Grundtvig", siger Jørgen Thaarup.
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