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Er juleglæden endnu en ting på tjeklisten i december? Sådan kan vi nogle
gange opleve det, når vi styrter rundt
for at blive klar til jul. Men juleglæden
er ikke noget, vi bare kan stampe op
af jorden – den kommer til os udefra.
Jeg er blevet meget glad for at læse
julesalmer, fordi de bedste af dem
fortæller mig, at juleglæden består i at
blive mindet om, hvad Jesu komme til
jord betyder for mig: Da jeg i mørkheds sæde og Satans rige sad, da kom
du selv, min glæde, og gjorde mig så glad. (DDS.
86). Det er Jesus selv, der er min glæde – og han
kommer til dig og mig. Det er godt nyt!
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L A D JU L EGL Æ DEN F LYDE
OVER I EN GOD GAVE

I løbet af november og december skal vi samle
årets resterende gavebehov ind. I år skal vi kun
samle 2.5 mio. kr. ind i november og december
for at få dækket årets udgifter. Det er mindre end
de foregående år på samme tid.
Men vi vil bede jer om endnu engang at lade
glæden over julens grænsesprængende budskab
flyde over i en god gave.

I november og december har vi behov for 2.5 mio.
kr. for at få dækket årets udgifter.

Følg med på DBIs hjemmeside www.dbi.edu og
se, hvor langt vi er kommet med indsamlingen, og
hvor hurtigt vi får fyldt stjernerne ud på billedet
ovenfor.
VIL DU INVES T ERE I F REM TIDENS
PRÆ S T ER VED AT OPRE T T E

En betalingsserviceaftale
Et gavebrev
Et testamente
Læs mere på DBIs hjemmeside www.dbi.edu hvor
du også kan give en gave. Eller ring til økonomimedarbejder Maria Popp Jensen på 2526 5503 –
eller mpj@dbi.edu Tak for din gave!
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T RE H U RTIGE SP ØRGSM Å L TIL
DBIs KOM M E N DE R E K TOR

Hvad ser du som DBIs vigtigste opgaver?
Jeg tænker, at DBIs opgave er dobbelt:
For det første skal vi være med til at uddanne
næste generation af teologer. I den forstand er
vi menighedens tjener. Målet er ikke i sig selv
et stort DBI, men at vi får uddannet de præster,
missionærer, forkyndere og kristne ledere, som
menigheden har brug for. Det er vi ikke alene om.
MF i Aarhus gør også et vigtigt arbejde, men DBI
bidrager altså også, og vores land og kirke har
brug mange nye teologer, som både er solidt fagligt uddannet og åndeligt udrustet til at gå ind i de
opgaver, der kalder på at blive løst. Med glæden
over Jesus og forankringen i Guds ord.
For det andet skal DBI være med til at skabe
et bibeltro akademisk miljø på højeste niveau.
Vi har brug for, at der er nogen, som er solidt
forankret i Guds ord og troen på Jesus Kristus
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“Breath of Life”
B o g a n m e l d e l s e a f Re n é S ø l v s t e n N i s s e n , P h . d . - s t u d e r e n d e i m i s s i o n s t e o l o g i

E n b og, der blev en ø jen åb ner
for b ø n nen s b e t ydn ing.

Reda k t ionen s tille de DBIs
kom mende rek tor Henr ik N yma nn
Er iksen t re hu r tige spørgsmå l.

Hvad fik dig til at sige ja til jobbet?
Jeg vil gerne være med til at uddanne næste generation af præster, forkyndere, og kristne ledere.
DBI er på vej ind i en ny fase, hvor den første
generation af lærere nærmer sig pensionsalderen
og nye skal tage over. Denne næste fase i DBIs
udvikling er vigtig, og jeg vil gerne være med i til
at finde en god vej for DBI, hvor det gode DNA
føres videre i en ny tid med de udfordringer, som
ligger og venter dér.
Samarbejdet med Fjellhaug synes jeg udvider
perspektivet i forhold til min egen studietid og
giver mulighed for i fællesskab at nå længere.
På et personligt plan har jeg fundet ud af, at jeg
i min tjeneste går på to ben, teologi og ledelse,
det får jeg også mulighed for på DBI.

# 0 6 — D e c e m b e r 2021

På moderne dansk bliver titlen på bogen ”Breath
of Life” oversat til ”Livets åndedræt”. I bibelsk
sammenhæng udtrykker titlen mere end blot et
automatisk åndedræt. ”Livsånde” er nemlig en
indikation af, at det er Gud, der står bag og blæser liv i den døde materie.
I Danmark er Patricia St. John nok mest kendt
som børnebogsforfatter. ”Breath of Life” er ingen
roman, men en beretning om Ruanda Missionen
og dens arbejde i første halvdel af det 20. århundrede.
VÆ K K EL SE O G NY T L IV

DBIs kommende rektor, Henrik Nymann Eriksen,
tiltræder stillingen den 1. august 2022.

og samtidig er i stand til at føre samtalen med
kirkens kritikere på højeste akademiske niveau.
Kirken har brug for det. Også i denne anden del
er DBI en tjener for den kristne menighed.
Hvorfor skal man overveje at læse teologi?
Fordi Guds menighed har brug for velkvalificerede præster, forkyndere og ledere.
Fordi det er en enestående mulighed for at
komme nogle spadestik dybere ind i troens
verden.
Fordi det er spændende.
Fordi det er et fag, hvor der er noget på spil
både i vores eget liv og i andres.
Fordi det er et super godt udgangspunkt for
kristen tjeneste.
Det er ikke alle kristne som skal læse teologi –
langt fra! – men der er nogen der skal. Og helst
ikke for få.

Bogen er for mig en kærkommen påmindelse om,
at selvom vi er nok så entusiastiske i vores kirkelige engagement, så er det spildte kræfter, hvis
ikke Gud blæser ånde i den døde materie. Uden
Guds Ånds medvirken, arbejder vi forgæves.
Efter knap 20 års missionsindsat under svære
forhold og uden at kunne identificere nævneværdig gennemslagskraft af Guds Ord og Ånd
havde både det åndelige og menneskelige mismod
vundet overhånd blandt mange af missionærerne
i Ruanda Missionen. Men underet indtraf og missionen blev i midten af 30’erne et redskab i Guds
hånd som arnested for den Østafrikanske vækkelse. Vækkelsen førte nyt liv med sig hos både
missionærer og lokale afrikanere. De omvendte
blev drevet af Guds Ånd og en begejstring over
frelsen i Jesus og for den frisættende kraft i Jesu
blod til at leve et liv i efterfølgelse og tjeneste.
Siden spredte vækkelsen sig ud over hele
Østafrika, og i nyere tid har den trukket tråde til
andre dele af Afrika, Australien, USA og Europa.
Der kan skrives meget om vækkelsens virkningshistorie, men det bemærkelsesværdige er det,
som gik forud, nemlig at kristne begyndte at mø-

Bogen ”Breath of Life” har været en øjenåbner
for mig, skriver René Sølvsten Nissen.

des for at bede sammen, ligesom der opstod en
længsel efter at bruge tid med Guds ord (ST. JOHNS,
1971:68). Gud hørte bønnen og udgød sin ”livsånd”
over Østafrika.
Bogen har været en øjenåbner for mig for
bønnens betydning for det kirkelige liv og for
evangeliets forkyndelse og udbredelse. Måske
skulle vi lære af vores brødre og søstre i Østafrika
og bede Gud om at ”ånde” på os, så Jesus bliver
stor for os, og at han sætter os i brand for bøn og
bibelstudie.
”… Kom Gud Helligånd og blæs nyt liv i min
længselsfulde sjæl.”
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Hvad betyder
julen for dig?
Vi har spurgt fire DBI -s tuderende fra for skellige
egne af Norden om, hvad julen bet yder for dem.

NAVN Heri Danielsen
AL DER 22 år
KOMM E R F R A Færøerne
S T U DE R E R Bachelor i praktisk teologi på 3.
FAVORIT J ULE TING En af mine yndlingsjulesalmer er Dejlig er jorden, som også er oversat til
færøsk. Maden til jul er jo himmelsk. Juleanden
er et af årets højdepunkter.

Hvilke juletraditioner har I?
Vi har nogle faste traditioner med, hvor vi fx er
på besøg i familien de forskellige dage, så man
kommer rundt og besøger hinanden. Så er der
selvfølgelig diverse julegudstjenester, som vi går
til, og som altid er et højdepunkt.

NAVN Sara Berghamar
A L DER 47 år
KOMMER FRA Jeg er født på Island, har en

færøsk far og islandsk mor. Har boet det meste af
livet i Danmark.
S TUDERER Enkeltfag, studerer p.t. hebraisk
FAVORITJUL E TING Islandsk hángikjöt – det er
det bedste!
Hvad betyder julen for dig?
Julen er først og fremmest troens fest for mig.
Troen på Jesus Kristus, som kom som et lille barn
for at blive min frelser. Det er i den fælles bibellæsning, bøn og salmesang, jeg finder mening i
al ”juleræset”. I min storfamilie, som består af et
mix af troende og ikke-troende, har jeg ofte måttet være frimodig og kæmpe for, at dette julens
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NAVN Johan Ebdrup Andresen
A L DER 24
KOM M ER F RA Hellevad i Sønderjylland
S T U DERER Bachelor i praktisk teologi på 3.

semester
FAVORIT JU L E TING Julegospelsange kan jeg

efterhånden ikke undvære til jul
Hvad betyder julen for dig?
For mig kommer julen nogle gange til primært
at fremstå som den begivenhed, der leder til den
fantastiske frelsesgerning, som vi fejrer i påsken.
Men også i sig selv er julen fantastisk: At Gud
ydmygede sig og blev menneske som os og endda
lod sig føde i en stald. Det betyder i hvert fald
meget for mig at tænke på, at centrum i julen er
et lille barn, som er så meget større end alt det
fine og overdådige, der ofte fylder i julen, såsom
gaver, pynt osv.
Hvilke juletraditioner har I?
Det er blevet en tradition for mig, at jeg gerne
skal til julegospelgudstjeneste og synge med på
nogle julegospelsange. Vi kan også finde på at
synge et par gospelsange/melodier rundt om
juletræet. Ellers er min og min families jul nok en
meget traditionel og hyggelig jul.

semester

Hvad betyder julen for dig?
Julen betyder en del for mig. Det er en af de tider
på året, hvor jeg er “tvunget” til at reflektere
over min tro. Og budskabet om, at der er født en
frelser, som bærer alle mine synder og vil frelse
hele verden, er et fantastisk budskab at reflektere over. Jeg tror, at jeg efter hver jul, kommer
nærmere på Gud.
Det er også den tid på året, hvor vi derhjemme
har stort fokus på hinanden. Familien bliver
knyttet sammen, og der kommer en særlig omsorg for hinanden i denne tid, hvor man inviterer hinanden hjem til spisning og hygge på de
forskellige helligdage. Det giver noget helt særligt
til relationerne.
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vigtigste budskab får plads (omend den som regel
er lille). I vores egen kernefamilie forsøger vi
derfor at finde mange anledninger gennem julemåneden til at læse de traditionelle julepassager i
Bibelen sammen.
Men det er klart, at julen også er en kærkommen anledning til hygge og fællesskab med den
dejlige ”pukkelryggede familie”, både troende og
ikke-troende.
Hvilke juletraditioner har I?
Da børnene var små, optog vi den svenske tradition
med at bage og pynte peberkager. I mange år har
vi nu skudt julen i gang først i december med en
peberkagebagedag, som nu er blevet uundværlig.

NAVN Cecilia Harvey
A L DER 24
KOM M ER F RA Bor og er opvokset i Sverige,

men har en italiensk mor og engelsk far
S T U DERER Bachelor i teologi og mission på 3.
semester
FAVORIT JU L E TING Alle fine julesange og
koncerter
Hvad betyder julen for dig?
For mig er julen en tid med lys og håb. Det er en
tid, hvor vi omgås med familien og mødes med
slægtninge, der bor langt væk. Vigtigst af alt er
dog, at julen er en tid, hvor jeg bliver mindet om
Jesus – at Gud sendte sin egen søn til verden,
fordi han ville have en relation til mig. Der er
meget, der peger hen imod Jesus i juletiden; det
er en velsignelse!
Hvilke juletraditioner har I?
Min familie kommer fra forskellige dele af verden,
og derfor har vi en blanding af traditioner. Da vi
var børn, kom Sankt Nicolaus gennem skorstenen
og lagde gaver i vores sko d. 5. december. Luciafejringen d. 13. december er en vigtig tradition,
og hvis vi fejrer jul hos min fars familie, så står
den på crackers (kiks) og Christmas pudding
(julebudding). Men vi har faktisk i nogle år haft
vores egen tradition i min familie, nemlig julejogging. Hele familien tager på løbetur iklædt nissehuer d. 24. december – det er en herlig tradition!
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gøres også ”til et lys for folkene, for at min frelse
skal nå til jordens ende” (ES 49,6).
I Det Nye Testamente kan vi læse, at Jesus var
i Jerusalem under ”festen for genindvielsen af
templet” (JOH 10,22-31). Her spørger jøderne ham,
om han er Kristus. Til det svarer Jesus, at hans
gerninger viser, at han er Kristus (V25), og videre
at ”Jeg og Faderen er ét” (V30). Det, som vi fejrer i
julen, er lige præcis, at Gud sendte sin søn til verden. Jesus var virkelig Guds lige, og han var den
tjener, som Gud ville gøre til et lys for folkene,
for at budskabet om Guds kærlighed og hans
ønske om fællesskab med alle mennesker skulle
forkyndes for både jøder og hedninger. Selvom
Jesus ikke bevægede sig meget uden for Israels
grænser, var vi ikke-jøder ikke glemt, og det har
vi aldrig været. Er det ikke fantastisk, at vi meget
snart kan fejre, at Jesus kom for at bringe frelse
til verden?

S E RIE : J ØDIS KE FES TER, 2 / 5

Chanukka
Den jødiske genindvielses fes t . Fes ten fejres
for at mindes genindvielsen af det jø diske
temp el i Jer usa lem i å r 164 f.Kr., men fes ten
ka n også minde os om Jesus som verden s lys.
Af Michael Højgaard Jensen, stud.theol.

H VA D K A N VI BRUGE F ES T EN TIL I DAG?

Du sidder måske og tænker: ’Hvordan skal jeg
udtale dette hebraiske ord Chanukka? Svaret er,
at ”ch” skal udtales som et hårdt ”h”. Nu burde vi
være ovre den første store forhindring, og spørgsmålet er så, hvad Chanukka er for en fest? Det vil
jeg igennem denne artikel gøre dig klogere på.
H VA D E R C H A NUK KA ?

Vi befinder os i Israel i tiden mellem Det Gamle
Testamente og Det Nye Testamente. Jøderne er
under syrisk-hellenistisk herredømme. Kong
Antiokus IV undertrykker jøderne voldsomt.
Templet i Jerusalem vanhelliges med vilde fester
og opsættelsen af et Zeusalter, og der er forbud
mod at leve i overensstemmelse med Guds lov (1
MAKK 1,54; 2 MAKK 5-7). Jøderne gør oprør imod grækerne ved at indtage Jerusalem og templet. Oprøret
lykkes, templet bliver genindviet til brug, og man
bringer det første offer d. 25. i måneden kislev
164 f.Kr. (1 MAKK 4,36-59; 2 MAKK 10,1-8). Festen kaldes
Chanukka (’indvielse’). Ved denne fest fejrer man
netop det, der skete, da man genindviede templet
efter vanhelligelsen.

FES TEN I DAG

I dag fejres festen ud fra en tradition, som er opstået omkring det 2. århundrede e.Kr. Traditionen
går på, at da man kom ind i templet ved genindvielsen og skulle tænde den syvarmede lysestage,
var der kun olie nok til én dag. Problemet var,
at lysestagen skulle være tændt hele tiden, men
det tog 8 dage at skaffe ny olie til lysestagen. På
magisk vis slap olien dog ikke op, og lysestagen
forblev tændt, indtil der kom nye forsyninger af
lam-peolie. I dag tænder man lys i en 9-armet
lysestage, hvor man starter med at tænde ét lys og
med dette lys tændes de andre 8 – et lys ad gangen
for hver dag.
HVORDAN PEGER FES TEN
FREM MOD JESUS?

Lys spiller en central rolle i fejringen af denne fest.
Festen ligger cirka samtidig med, at vi i kirken
fejrer Jesu fødsel. Fejringen finder altså sted på et

af årets mørkeste tidspunkter. Midt i alt det mørke
brød Jesus frem som et kæmpe lys – han kaldte sig
selv verdens lys (JOH 8,12). I Det Gamle Testamente
kan vi finde flere steder, der forbinder både Gud
og frelse med lys. Til jul læser vi i kirken fra Esajas
9,1: ”Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort
lys”. Gud bryder ind i vores verden og forvandler
mørke til lys, og derved giver han os håb. Senere
hos Esajas kan vi læse, at Herrens tjener ikke bare
kommer og ”gen-rejser Jakobs stamme”, men han

Hvis man tager ind på Rådhuspladsen i København, kan man en aften under Chanukka få en
fornemmelse af, hvilken betydning festen har for
jøder i dag. Talerne under fejringen bærer præg
af forsoning og fredelig sameksistens med mennesker, som man måske ikke har så meget tilfælles
med. For os, som tror på Jesus, kan festen være
med til at minde os om, at Jesus kom for at give og
skabe fred. Ikke bare en midlertidig fred mellem
to fjender her i verden, men han kom for at skabe
fred i menneskers hjerte, så de får fred med Gud.
Udover at Jesus kalder sig selv for ’verdens lys’,
kalder han også sine disciple ’verdens lys’ (MATT
5,14). Vi kaldes til at afspejle ham for mennesker
omkring os. Det behøver ikke altid være en masse
fromme og kloge ord, men mennesker skal se vores ”gode gerninger” (V16), og det kan lede dem til
Gud. Måske kan Gud bruge dig lige der, hvor han
har sat dig blandt din familie, naboer og kollegaer,
til at tænde lys i deres liv, så de kan få Guds fred.
Tør du bede Gud om (igen) at give dig en brand
for, at mennesker omkring dig skal kende ham?
1

Birgitte Graakjær Hjort, Det Nye Testamentes omverden:

om politiske, religiøse og filosofiske forhold på Det Nye
Testa-mentes tid, 3. (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag,
2014), 36-53; Jan Holm Mortensen, Jesus og de jødiske fester: Israels festkalender som guide til Det Nye Testamente
(Fredericia: Lohse, 2018), 233–36.
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Martha,
Martha!

Ha r vi en tenden s t il –
ligesom Ma r tha – at g å fejl i
vores relation t il Jesus?
A f L o u i s e H ø g i l d Pe d e r s e n ,
høgskolelek tor i latin og sjælesorg på FIUC- CPH
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Det er tidligt, men Martha er allerede oppe. Mens
hun forbereder morgenmaden, tænker hun på alt
det, hun skal nå. Tøjvask, rengøring, på markedet og – nåh ja, så skal hun også lige nå at lave
aftensmad til sig selv og sine søskende Maria og
Lazarus. I aften bliver det vist bare noget nemt.
Hun får travlt, hvis hun skal nå det hele.
Mens Martha går og fejer gulvet, ser hun pludselig bevægelse ude i horisonten. Først er det
bare skikkelser omgivet af det støv, de hvirvler
op, når de går. Men da de kommer tættere på,
kan hun se, at det er Jesus og hans disciple. Hun
bliver begejstret. Tænk, at Jesus kommer her
i dag. Ud af øjenkrogen kan hun se vasketøjet,
som ligger i en bunke på gulvet. Hendes første
begejstring mindskes, og alle planerne flyver igennem hovedet. Gulvet er kun halvt fejet, tænker
hun flovt. Jesus fortjener så meget mere. Hendes
tanker bevæger sig fra rodet og hen på maden.
Gad vide, om der overhovedet er nok nu? Med
hendes sædvanlige effektive overblik, får Martha
dog hurtigt lagt en ny plan. De har jo æg, og hun
er også ved at bage brød. Det skal i hvert fald ikke
hedde sig ude i byen, at hun ikke sørger for sine
gæster. Om nogen fortjener hendes engagement
og hendes kærlighed, så er det Jesus, og den bedste måde, hun ved at give den på, er at sørge godt
for ham, mens han er i hendes hjem.
Inden ret længe er der sat skik på huset. Hun
skynder sig ud for at samle flere æg, mens hun
kalder på Maria. Martha kigger sig lidt irriteret omkring og opdager, at lillesøsteren sidder på gulvet
indenfor og lytter koncentreret til Jesus. Martha
stopper op. Hvad i al verden bilder Maria sig ind?
Her render hun selv forvildet rundt for at nå det
hele, så Jesus kan føle sig rigtig velkommen og
mærke, at han er elsket. Men hvad gør Maria? Absolut ingenting! Hun ser ikke engang ud til at have
dårlig samvittighed. Med ét forsvinder al Marthas
gåpåmod. Hun kunne da også godt tænke sig bare
at sidde der ved Jesu fødder, men det kan jo altså
ikke lade sig gøre, for maden skal jo laves. Fuld
af frustration vender hun resolut om i døren, går
hen til Jesus og siger; ”Herre, er du ligeglad med,
at min søster lader mig være alene om at sørge for
dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig.”
Afventende og irriteret står Martha nu der foran
Jesus og er fuldstændig overbevist om, at han vil
irettesætte Maria. Hun venter bare på at få ret.
Der går, hvad der føles som en evighed, inden
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Jesus siger noget, men da han gør det, er det helt
modsat af, hvad Martha havde forventet: ”Martha,
Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for
mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt
den gode del, og den skal ikke tages fra hende.”
M A RTH A , H VOR ER DU ?

Jeg kan ikke lade være med at spekulere på,
hvordan Martha har hørt disse ord. Forhåbentlig
har hun mærket omsorgen gennem den lidt hårde
tale. Hun må have mærket anerkendelsen, da han
siger hendes navn. Jeg kan høre stemmen, som
kærligt belærer: ”Martha, Martha! Du tager fejl. Ja,
der skal laves mad, men der er kun én ting, som
er nødvendigt – at høre det budskab, som jeg har
til dig. Martha, Martha! Lad dig ikke distrahere.”
Det er næsten som om Jesu indtrængende udtalelse af Marthas navn giver genlyd helt tilbage til
lige efter syndefaldet, hvor Gud leder efter Adam.
”Adam, hvor er du?” Martha, Martha! Du har trukket dig tilbage fra relationen med mig. Hvor er du?
Martha havde været så overbevist om, at hun
havde ret i sin anklage. Hun var så sikker på, at
hun var den, som tjente Jesus. Hun troede, at
hendes kærlighed til ham skulle vises gennem
hendes rene gulv og gode mad. Hun var så fyldt af
alle opgaverne, at hun ikke opdagede tidspunktet,
hvor hun ikke længere sled for Jesus.
IRE T T ESÆ T T EL SEN ER O GSÅ TIL MIG

Jeg genkender Martha fra mig selv. Jeg kan mærke
glæden over at få gæster efterfulgt af kort desperation over, at alle dagens planer må ændres. Jeg
genkender frustrationen over at stå alene med
en opgave, som man forventede at være flere om.
Men jeg genkender også følelsen af flovt at opdage,
at jeg tog fejl, at de mange gøremål ikke er det,
som forholdet til Jesus egentlig handler om, at de
mange tjenester ikke er nødvendige. Men, at det
tværtimod er der ved siden af Maria, hvor Jesus
taler og udruster, at relationen med ham skabes.
Ved hans fødder lærer jeg ham at kende, sådan
som han er, og ikke sådan, som jeg har forestillet
mig, at han skulle være. Hér bliver jeg genkendt og
gennemskuet. Her møder både Martha og jeg det
eneste, som er virkelig nødvendigt – ham, som kender os fuldt ud, og som alligevel giver sit liv for os.
Martha, Martha!
Denne artikel er tidligere bragt i Til Tro, juni 2021.
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JU L EPR ÆDIK E N

DEN R Ø DE
TR ÅD
Er vores t il bl ivelse en tilf æ ldighe d?
Det ka n ju len sige noge t om.
Af Børge Haahr Andersen, rek tor
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det programmeret, hvordan dit ydre og din personlighed skulle være.
Måske er du blevet til som følge af en nøje
planlægning – og måske ikke. Men hvad nu hvis
ikke dine forældre havde mødt hinanden? Eller
deres forældre osv., hvad så? Ja, så havde vi slet
ikke eksisteret. Vores oprindelse fortaber sig i
mørket. Vi ved ikke, om vores eksistens skyldes
en tilfældighed eller har nogen mening.
Det samme kan vi sige om livets afslutning.
Ud fra vores egen verden og erfaring ved vi ikke
noget som helst om, hvad der er bag døden. Udslettelse, mørke, eller lys og bevidsthed? Vores liv
er en kæde af begivenheder, men vi har ikke den
røde tråd, der binder det sammen.
JESUS – EN OPRINDEL SE I E VIGH EDEN

Skal vi sige helt kort og enkelt, hvad jul er, så er
julen afsløringen af vores oprindelse og vores mål.
Julens begivenheder giver det hele en sammenhæng. Det er det, som disciplen Johannes siger
i sin indholdsmættede indledning til sit evangelium. Du og jeg har en oprindelse i tiden – i en
sammensmeltning mellem to celler. Jesus har sin
oprindelse i evigheden. Johannes siger det på en
paradoksal måde: Jesus er Gud selv, og dog forskellig fra Gud. Han er skaberkraften, livgiveren i
hele universet. Og dog kød og blod som du og jeg.
ORDE T BL E V K Ø D

HVAD VAR JEG, FØR JEG BL E V FØDT?

Da du og jeg blev til, foregik det ved en livgivende
sammensmeltning mellem en celle fra din far og
din mor. En enestående nyskabelse, for blandt
alle jordens mange individer er det kun dig, der
lige netop er skruet sammen med de arveanlæg,
som du har. Allerede da du kun var én celle, var

Hvor ved Johannes det fra? Jo, fordi Guds søn
blev menneske. Ordet blev kød og boede iblandt
os. Johannes lærte Gud at kende, da han lærte
Jesus at kende.
Jesu tilblivelse kan altså ikke sammenlignes
med vores. Han var til fra evighed og var aktiv
ved verdens skabelse og gennem hele historien.
Men i tidens fylde blev han menneske. ”Hvordan
skal det gå til?” spurgte Maria benovet ved undfangelsen. ”Jo”, svarede englen Gabriel, ”Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft
skal overskygge dig. Derfor skal det, der fødes,
kaldes helligt, Guds søn.” Nærmere går Bibelen
ikke i beskrivelsen af dette under, hvor en graviditet begynder, uden at en mand er involveret.
Guds evige søn forenede sig med en celle i Marias
livmor og blev et foster, et barn, et menneske,
som på én og samme tid var et virkeligt menneske som du og jeg, og samtidig var helt og fuldt
Guds søn.
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Johannes får med få sætninger sagt noget
grundlæggende om vores tilværelse. Den skabte
verden; universet med dets stjernetåger og den
grønne planet jorden er skabt af Guds søn og
tænkt som et hjem for os mennesker.
L IV O G LYS

Johannes knytter også to ord til sin udfoldelse
af betydningen af Ordet: Liv og lys. Liv er det,
der gør den skabte verden så fantastisk. En
gold ørken og en frugtbar oase har ordet ’liv’ til
forskel. Vi kan glæde os over livet, men vi er selv
dødelige. Der skal bare en brøkdel af et sekund og
et færdselsuheld til, så er vi ikke mere. Men Jesus
er livet. Han kan gøre døde levende, og han kan
give os ikke bare vores menneskeliv, men give os
evigt liv.
Det andet ord er ’lys’. Hos Johannes er dette
ord forbundet med renhed, sandhed, vejledning,
nåde, godhed, kærlighed. Verden er ikke bare god
og smuk. Den er også ond og grusom. Hele Jesu
liv var én lang kamp mod mørket, men påskemorgen overvandt han selv dødens og gravens mørke.
Dernæst kommer vidnesbyrdet om lyset. Disse
vidner tales der meget om i Johannes-evangeliet.
Først og fremmest er det Jesus selv. Der er Johannes Døber, hvis livsopgave var at gøre opmærksom på lyset. Før ham var der Moses og profeterne, som vejledt af Guds Ånd forberedte Jesu
komme. Og efter Jesus kom hans apostle, som
var udvalgt og udrustet af Jesus selv til at vidne
om lyset.
Om Bibelens ord kan der siges det samme som
om Jesu person. Bibelen er både menneskers og
Guds ord i en unik forening, og det gør, at det
ikke blot orienterer om Gud, men det bringer
Gud nær, og skaber, hvad det nævner.
H A N KOM TIL SINE EGNE, M EN …

Jesus kom til sine egne i betydningen, at han
kom til den verden, han selv havde skabt og til de
mennesker, han havde givet livet. Han kom ikke
i magt og vælde, men i en tjeners skikkelse for
med ordets og kærlighedens stilfærdige sprog at
vinde menneskeheden tilbage til Gud. Nogle fravalgte ham og valgte mørket. Andre mødte lyset
og livet på en måde, så det skabte en tillid og en
ny fødsel i dem, sådan at de blev en del af et folk,
der vandrer mod evigheden og et evigt fællesskab
med Gud.
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H vem skal
for k ynde for di ne
b ø r nebø r n?
Over vejer d u at
tes t amentere noge t af
din ar v t il uddan nel se af
bi b el tro te olo ger ?
Husk , at d u ka n
tes t amentere, uden at de t
reducerer ar ven t il di ne
e f ter ladte.
DBI t il by der rådg iv n i ng
og g rat i s h j æ l p me d
ud f æ rdigel se af
tes t a mente t .
Kont akt DBI på dbi@dbi.edu
eller 3313 5500.

Stor
erfaring,
høj
kvalitet
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ProcessManager søger ISO-konsulent

DIT, MIT
OG VORES
GUUUULD
Jo meeere vi er sammen, er sammeeen. Vi EEEELSKER at lave skole!
Simpelthen. Fuld ild, guuuuld og gejst.
For vi brænder helt ærligt for at lave
skole. Sammen! #jatakder
Også derfor ... #dufårguldmedhjem

tjek
djurslands.dk

Har du lyst til at være en del af en mindre virksomhed i
udvikling, hvor du kan være med til at gøre en forskel indenfor
certificering af virksomheder? Så er dette måske noget for dig.
Vi er en lille, initiativrig og ambitiøs virksomhed, som hjælper
både store og små virksomheder med at blive ISO-certificeret.
Vi tror på, at vi kommer længst med sund fornuft og dyb forståelse for vores kunders hverdag og specifikke udfordringer.
Vi har en stabil kundebase og stor forståelse af markedet og
har siden 2005 hjulpet over 100 virksomheder med at blive og
forblive ISO-certificeret. Vi er seks ansatte, fordelt på fire ISOkonsulenter, en administrativ medarbejder og en IT-udvikler. Vi
leder altid efter måder at forbedre os på, og finder dem både i
den almindelige hverdag, i vores fejltagelser og i de nye store
udfordringer.
Indsigt i jobbet
Som konsulent hos os, vil du blive en del af vores team, som alle
arbejder tæt sammen i hverdagen om de forskellige projekter.
Vi sætter en ære i at have fokus på høj tilfredshed hos både
kunder og vores medarbejdere.
Du vil få ansvar for dine egne kunder, hvor du skal hjælpe
dem med at blive certificeret til følgende standarder: ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001 og ISO 27001.
Vi forventer dermed at du er god til at planlægge og udføre
dit arbejde selvstændigt. Men du bliver ikke overladt til dig selv.
Vi samarbejder løbende om at videreudvikle og forbedre vores
koncepter og platforme, så vi forventer, at du også er indstillet
på at deltage i den del af arbejdet
Erfaring med ISO og konsulentarbejde er naturligvis en fordel
men absolut ikke krav. Så længe du har en vis erhvervserfaring
kan vi lære dig resten.

For at sikre størst mulig success i jobbet, er det bedst hvis du:
– er imødekommende overfor alle typer af kunder,
– kan håndtere forandringer i en allerede udarbejdet plan,
– er optaget af at opnå gode resultater i samarbejde med
kunden,
– trives med at samarbejde om konkrete opgaver eller
projekter,
– lytter til kundens behov og kan rådgive ud fra dette,
– finder det nemt at arbejde med processer og guidelines.
Vi dækker kunder i hele Danmark, så rejsetid kan forekomme.
Dog vil du primært have kunder på Sjælland.
Det er derfor nødvendigt, at du har kørekort B og bil til rådighed for at nå ud til kunderne.
Hvordan vi arbejder
I ProcessManager arbejder vi enkeltvis og i teams, fra kontoret,
hos kunden og online – vi tilpasser os efter hvad der er mest
effektivt og givende i den konkrete kundeopgave. Vi elsker nye
udfordringer og er ikke bange for at tage nye tiltag, som er med
til at forbedre os.
Vi respekterer og lytter til hinanden og er en lille virksomhed,
hvor der ikke er langt fra ide til handling. Du vil få mulighed
for at få dine ideer hørt og videreudviklet sammen med dine
kollegaer.
Vores kunder er indenfor mange forskellige brancher og svinger
typisk mellem 10-50 ansatte.
Interesseret i at vide mere?
Hvis du synes at jobbet og vores virksomhed lyder spændende,
så hører vi meget gerne fra dig. Du skal være velkommen til at
ringe til Nick Hjermind, Salgschef, på tlf.: 60 17 54 11 for at høre
nærmere.

Om ProcessManager
Vi har eksisteret siden 2004 og hjælper virksomheder med at opbygge og vedligeholde ledelsessystemer, der opfylder kravene til
blandt andet ISO 9001, 14001, 45001 og 27001 – nogle af de mest udbredte og efterspurgte standarder. ProcessManager giver
kunderne de redskaber, der skal til for at få og vedligeholde en certificering. Vores ISO-software ProcessManager Cloud, er et brugervenligt ledelsessystem, der er specielt designet til at opfylde alle krav til en certificering inden for én af ovennævnte standarder.
Softwaren er nem at bruge og minimerer administration, så en kunde kan blive certificeret på 3 måneder.
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Konjunkturmissionen
Af Dor te Sig Leergaard, medlem af DBIs
repræsentantskab og landsleder i ELN

Der kan være missionsmuligheder
i konjunkturer ne, for huspr iser og
meget mere bliver br ugt af Gud.
Netop nu er der en bevægelse fra storby til småby, hvor
almindelige mennesker kan
købe et hus for penge. Og når
også familier fra store kirker og
varme fællesskaber rykker ud
på landet, så befordrer konjunkturerne måske, at levende
kristne flytter ud, hvor der
virkelig (også) er brug for dem.
Som en lille klump surdej, der
kan bidrage med nyt liv dér,
hvor de kommer hen.
Nogle flytter helt forståeligt
efter skoler, gode kirker og billigere huse. Men måske kunne
man føje til overvejelserne, at
der rundt om er brug for nye
kræfter, kristne, der ser det
som en mission at være kirke
netop dér. I bibelkredsen, i sognekirken, i det lille fællesskab.
Nogle gange kan man som
velfærdsdansker godt tænke, at
det er lidt nemmere for dem,
der rejser til fjerne himmelstrøg
som missionærer. Der er sådan
et ’clean cut’ over det. De har

et kald til en anden livsform,
en klar prioritering og måske et
missionsselskab i ryggen.
Det er lidt mere sådan la-la
med os, der bliver hjemme. Vi
klumper sammen – inkl. mig
og min familie – i klynger med
virkelig gode skoler og levende
menigheder i pendlerafstand
til gode job. Måske i pendlerafstand til den gode kirke.
Men det kan være, der er
mission i konjunkturerne.
Fordi huspriser og meget
mere bliver brugt af Gud. Fordi
han elsker!
Fordi han elsker helt almindelige mennesker, der bor i
parcelhuse og går på job og
henter børn og spiller fodbold
og drikker øl på vendepladsen
til Skt. Hans. Helt almindelige
mennesker, der ejer en trailer
og bliver skilt og fortvivlet, men
håber, at alt nok skal blive godt
igen.
Nogen må sige det til dem.

Tak for
· Vores s tuderende
p å DBI
· At julegl æ den
kommer til os i Jesus
· Al le DBIs for bedere

Bed for
· Vores s tuderende i
eksamens tiden
· At vi får de
nødvendige gaver
· At julekalenderen
bl iver til
gavn og gl æ de

