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TKM’er i praktik
på nærradio
I sommer begyndte Thomas Olofson

som volontør på Københavns Nærradio.
Det gjorde han efter at have taget en
bachelorgrad i teologi. Arbejdet på radioen er orlov fra både TKM-uddannelsen og
DBIpostens redaktion.
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Dansk Bibel-Institut
Frederiksborggade 1B 1.
1360 København K

Maskinel magasinpost

»Det, at arbejde på Københavns Nærradio, giver mig
et pusterum fra studierne og
det fungerer som en uoﬃciel
praktik. Derudover tror jeg

også, at arbejdet giver mig et
større kendskab til medier og
til, hvordan man formulerer
sig forståeligt. Det er godt,
når man arbejder med forkyndelse.« Det siger Thomas Olofson, der er 24 år og kommer i
Luthersk Missionsforening.
»Allerede før jeg ﬁk arbejde på
Københavns Nærradio, havde
jeg besluttet mig for at holde
et års orlov fra studiet. Studiet
har været meget presset for
mig ikke mindst fordi der var
eksamener hver syvende uge
og desuden ville jeg gerne bruge mere tid sammen med min
kone,« siger Thomas Olofson,
og fortæller hvordan han ﬁk
stillingen: »Efter at jeg havde
fundet ud af, at jeg ville holde
en pause, snakkede jeg uformelt med radioens formand,
og ud fra det vi havde snak-

økonomi |

ket om, ﬁk han oprettet en ny
et-årig stilling med fokus på
information.«

Evangeliserende radio
»Jeg arbejder med tre hovedområder. For det første skal
jeg opstarte nogle ungdomsprogrammer, som skal være
udadrettede og evangeliserende. Det andet hovedområde
er, at jeg skal rejse rundt og
holde møder og informere
om Nærradioen, blandt andet
i missionsforeningerne. Det
tredje hovedområde er, at jeg
skal starte et PR-udvalg op.
Derudover laver jeg også en
del forefaldende arbejde,«
fortæller Thomas Olofson.

Bruger menneskelig
erfaring
»Den treårige TKM-uddan-

Udover at vende skiver i studiet består Thomas Olufsons arbejde i
PR-arbejde for radioen og mødevirksomhed.
nelse, som jeg foreløbig har
taget, er primært en akademisk uddannelse, så jeg er
nødt til at bearbejde det jeg
har lært, inden det kan bruges
i radioarbejdet. Teologien fungerer som et godt grundlag at
arbejde ud fra. Den spiller for
eksempel ind når jeg skal prædike og sige noget forkyndende i radioen. Jeg bruger meget

af den menneskelige erfaring,
jeg har fået på DBI i samtaler,
undervisning og i mange forskellige relationer. Som en del
af min ansættelse har jeg også
tid til at følge kurset i GT-læsning, som DBI udbyder over
internettet.«
Interview af rejsesekretær
David Mandix Carlsen

Sidst i oktober havde DBI’s styrelse sit halvårlige møde, hvor økonomien blev

grundigt drøftet, og det blev konstateret, at DBI skal have 2 mio. i gaver i november og december.

Risiko for stort underskud
Der er aldrig tidligere kommet 2 mio. ind i årets sidste
2 måneder, så vi opfatter
situationen som en meget stor
udfordring. Derfor sendte vi
sidst i oktober et brev til alle,
som modtager DBIposten.

på vort nødråb. Men der er
lang vej endnu! Vi har stadig
brug for mange penge, og vi
håber, at alle DBIs venner vil
bære med i denne situation. Et
underskud i indeværende år
vil være alvorligt, da budgettet
for 2005 også er presset.

Lang vej endnu
Først i november hvor dette
skrives, er der kommet ca.
300.000 kr, og vi siger en stor
tak til alle, som har reageret

Nye studerende
en gave fra Gud
»Jamen, hvorfor skruer I ikke
bare ned for blusset«, spør-

ger nogen. Problemet er, at
stort set alle DBIs indtægter
går til DBI’s kerneydelse, som
er undervisning for de studerende samt lokaler til vort
arbejde. I sommers ﬁk vi over
25 nye studerende, og på
studenterlisten er der nu 90
personer. Vi tror, at alle disse
unge er en gave til os fra Gud.
Derfor kan vi ikke bare afvise
dem. Men skal vi kunne klare
opgaven, har vi brug for øko-

nomisk hjælp fra alle i DBIs
bagland. Tak om du vil huske
DBI med en hurtig og god
gave. Tak, om du også vil bede
om, at DBI må få de fornødne
gaver inden nytår.

Med venlig hilsen
Kurt Dalsgaard
Landsssekretær
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Kvinder og mænd – opgaver i menigheden
“
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I begyndelsen af oktober var ca. 60 perso-

hed om, at det syn man har
på forholdet mellem mand og
kvinde i ægteskabet, vil smitte
af på det syn, man har på tjenestedeling mellem mænd og
kvinder i menigheden. Den
grundlæggende tanke er at
kvinden skal underordne sig
manden og manden skal elske
sin hustru (EF. 5). Som det blev
sagt: »Vi må genvinde glæden
over denne bibelske ordning – både i ægteskabet og i
menigheden.«

ner samlet på DBI for at drøfte spørgsmålet om
tjenestedeling mellem mand og kvinde i menigheden.

DB Iposten
Redaktion
Landssekretær Kurt Dalsgaard, ansv.

Det var en opfølgning på en
lignende temadag i foråret,
hvor de teologiske aspekter
var i fokus. Denne gang handlede det om, hvordan tjenestedeling udføres i praksis.
Som oplægsholdere på temadagen var cand. theol. Inger
Margrethe Kofod-Svendsen og
cand. theol. og bibelskolelærer
Mikkel Vigilius. Nogle mener,
at der er tre forskellige måder
at tænke om tjenestedeling på:
Embedstænkning, funktions-

tænkning og fusionstænkning.
Men efterhånden som eftermiddagen skred frem, viste
det sig, at man ikke kan rubricere de forskellige holdninger
i tre ﬁrkantede modeller. Nye
udfordringer og nye menighedsmodeller fremkalder også
nye muligheder for tjenester i
menigheden.

Glæde over
en bibelsk ordning
Der var grundlæggende enig-

En del af Guds åbenbaring

taget med, og til det svarer
de: »Da vi tror, at spørgsmålet
om tjenestedeling er en del
af Guds åbenbaring i sit ord,
er det væsentlig, at vi begge
to forholder os til det i vores
hverdag.«
Temadagen afslørede, at det
er svært i praksis at trække
præcise grænser for, hvilke
tjenester kvinder kan varetage
i menigheden. Men også, at
der er stor vilje til at arbejde
videre med spørgsmålet, så
alle nådegaver i menigheden
må blive taget i brug.

Stud. theol. Thomas Gudbergsen og hans hustru, Lise,
var med på temadagen. Jeg
spurgte dem, hvorfor de var

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

“

Rejsesekretær David M. Carlsen, red.sekr.
Stud.IT. Søren Nielsen
TKM-student Helene Sejergaard

Rektorskift

DBIposten sendes gratis til

“

interesserede

lader sin stilling til

Layout

næste forår.

Indlæg til DBIposten sendes til

|

DBI’s rektor for-

Budget for
2005 vedtaget

På styremødet i oktober meddelte DBI’s rektor, Jens Ole
Christensen, at han har sagt
ja til stillingen som generalFOTOS: DANSK BIBEL-INSTITUT

Christian Rahbek Olsen
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sekretær i Luthersk Missionsforening, og at han derfor
forlader sit nuværende arbejde
den 31. marts næste år. Det er
med stor beklagelse, at styrelsen tager dette til efterretning,
men samtidig ønsker vi Jens
Ole tillykke med den nye gerning og Guds nåde og velsignelse over den.

Bøn for ansættelsen
I styrelsen er vi allerede gået
i gang med at arbejde på at
ﬁnde en ny rektor, og i den
forbindelse vil vi gerne opfordre DBI’s venner til at bede
om, at vi må få visdom fra Gud
til at kunne pege på den rette
efterfølger, og at den pågældende person i sit indre må
blive bekræftet af Gud i kaldet
og sige ja til opgaven.

DBI arbejder med bibelforskning og
teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe. Formålet er at fremme bibeltro
forkyndelse, undervisning og mission i
Danmark og udlandet.
Frederiksborggade 1B 1.
1360 København K
Telefontid hverdage kl. 9-12
Tlf: 33135500

Af Egon Kattner

Fax: 33136989

formand for DBIs styrelse

Email: dbi@dbi.edu

“
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På styrelsens

møde i oktober blev
budgettet for 2005
vedtaget.
Budgettet har været genstand
for mange drøftelser i økonomiudvalget og forretningsudvalget. Problemet er, at hvis
ikke DBI løbende skal skære
ned på aktiviteterne, vil budgettet automatisk stige hvert
år på grund af almindelige
prisstigninger. Men da vi i
2004 har en meget presset
økonomi, er vi nølende overfor at budgettere med endnu
ﬂere gaver næste år.
Slutresultatet er blevet, at vi
budgetterer med en stigning
i almindelige gaver næste år
på 357.000 kr. Alternativet
vil være smertefulde nedskæringer, og vi håber, at DBI’s
venner vil bakke op om denne
beslutning.

Web: www.dbi.edu
Giro 5 21 59 00
Studentertelefon: 33138040

Formand for styrelsen
Egon Kattner
Højbovej 26, 2500 Valby
Tlf:36 17 64 47
Email: eka@km.dk

Rektor
Jens Ole Christensen

Administration
Landssekretær
Kurt Dalsgaard
Økonomifuldmægtig
Bent Enevoldsen

mødekalender
Møder i december ved
studerende og ansatte
1.

Munk
(KF Hillerød Ungdom)
5.
Kbh. Frimenighed
9.
Stubbekøbing LM
12. Kbh. Frimenighed

husk i forbøn
Bed om/for
· at DBI må få den rigtige
aﬂøser for Jens Ole Christensen.
· at DBI må få de nødvendige gaver i år, og at ﬂere
fremover må bære med på
DBI’s gavebehov.
· at de ansatte på DBI må
blive udrustet til de forskellige opgaver.

økonomi
Gaver til DBI i oktober
Mio.kr.
4

3

Indkomne gaver

Jette Frida Jessen

Tak for
Studiekoordinator
Nicolai Techow

Mødevirksomhed
Rejsesekretær
David M. Carlsen
Fritidsrejsesekretær
Svend Aage Paulsen
Tlf: 47315618

Budget

2

Kontorfuldmægtig

Undervisning
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I bjergprædikenen beskriver Jesus

den fuldkomne retfærdighed som en

dbi-posten@dbi.edu

TKM.student Mikael K. Nielsen

Hvordan skal
bjergprædikenen
forstås?

· et godt styremøde i
oktober.
· at Gud giver en mangfoldighed af nådegaver til
mænd og kvinder.
· at der er stor aktivitet på
DBI med undervisning og
forskning, bøn og lovsang.

1

0

jan feb mar apr maj juni juli aug sept okt nov dec

Månedsbudget: 399.500 kr.
Indkomne gaver i oktober: 354.973 kr.
Bagud i forhold til budgettet pr. 31. oktober: 1.171.318 kr.

virkelighed, der er skænket os i troen,
og som er en norm for vort liv.
I bjergprædikenen (MATT 5-7)
ﬁndes både evangelium og lov.
Jesus begynder med saligprisningerne, der fortæller, hvem
der er frelsens modtagere, og
beskriver frelsens rige gaver.
I ordene om, at vi er jordens
salt og lys, proklamerer Jesus,
hvem de troende er. Men
bjergprædikenen indeholder
også lov. Jesus udlægger forskellige bud, kommer med
formaninger mod hykleri,
mod bekymringer og giver
advarsler mod falske profeter.
Vi får også en mønsterbøn
(Fadervor) og løfter om bønhørelse. Meget er enkelt og
ligetil. De forskellige advarsler
er enkle og klare. Vi er heller
ikke i tvivl om, at vi skal bede
Fadervor.

almindelige kristne, og for
dem gælder de ti bud. De ti
bud er en slags mindstekrav,
der gælder alle troende. Og
så er der præster, munke og
nonner, og for dem gælder de
krav, der sigter på fuldkommenhed. Det fuldkomne er
kun for de særlige.

Den lutherske tolkning
I den klassisk lutherske forståelse har man set bjergprædikenen som et spejl, der skulle
afsløre menneskets synd. I sin
udlægning af loven og i sine
krav til os peger Jesus på det
fuldkomne, og når vi måler os
med det fuldkomne, afsløres
vores mangler og synd. Bjergprædikenen er lov, der driver
os til Kristus. Det fuldkomne
skal blot afsløre synd.

Problemet
De største problemer ﬁndes
i afsnittet Matt 5,21-48. Her
udlægger Jesus forskellige
bud. Og det er som regel dette
afsnit, der har givet afsæt til
en række typiske tolkninger.
For her kræves en retfærdighed, der langt overgår de
skriftlærdes og farisæernes.
Gud forlanger en retfærdighed
i det ydre og indre, i handling, ord, indstilling, følelser
og sind. Derfor skal den, der
kalder en anden for tåbe, dømmes. Derfor bryder den, der
kaster et lystent blik på en
andens hustru, ægteskabet.
Derfor skal vi altid tale enkelt,
klar og tydeligt. Derfor må
ingen sætte sig til modværge
mod den, der vil os noget
ondt, og derfor skal vi elske
vore fjender. Her kræves det
fuldkomne. Hvordan skal vi
egentlig forstå dette?

Den sværmeriske tolkning

Den katolske tolkning

Bjergprædikenen som gave
og krav

I den klassisk katolske forståelse har man skelnet mellem
to slags troende. Der er de

På reformationstiden vokser
nogle sværmerbevægelser
op. Og her dukker en typisk
tolkning af bjergprædikenen
op. Den skal overføres på samfundet, så samfundet indrettes
efter denne lov. Det betyder et
nej til enhver form for fysisk
magt. Samfundet skal være
uden politi og militær og uden
retsvæsen og øvrighed.

Den utopiske tolkning
I den klassisk utopiske forståelse har man betragtet bjergprædikenen som en umulig
etik. Jesus har skærpet sine
krav til det umulige. Kravene
i bjergprædikenen kan ikke
praktiseres, og Jesus har også
kun formuleret dem med henblik på en meget kort periode,
før verden går under. Det fuldkomne er uopnåeligt.

Talen er til disciple (MATT 5,1-2),
og saligprisningerne (MATT 5,3FF)

Livets spejl.

viser, at Jesus taler til dem,
der er frelsens modtagere.
Han taler altså til alle troende.
I saligprisningerne beskriver
Jesus, at de troende har modtaget frelsens rige fylde. De
er salige, fordi Guds rige er
deres. Og Guds rige sammenfatter frelsens rige fylde. En
del af frelsens gave er ’retfærdighed’ (5,6). Den er skænket
de troende. Og retfærdighed er
opfyldelsen af alle Guds krav
og idealer. Den fuldkomne
retfærdighed er en gave. Men
samtidig er disse bud nogle
krav, der skal opfyldes. De
udtrykker Guds vilje, og Guds
vilje skal efterleves. Derfor
slutter Jesus bjergprædikenen
med at tale om at høre disse
ord og handle efter dem (MATT
7,24). Disse krav skal praktiseres. Med andre ord: Vi skal
blive i praksis, hvad vi allerede er i troen.

Person og samfund
Bjergprædikenen beskriver,
hvordan den enkelte troende
skal leve. Idealet er det fuldkomne. Det er personetik.
Bjergprædikenen beskriver

ikke, hvordan forholdene i
samfundet skal være. I ordet
om at give kejseren, hvad
kejserens er, og Gud, hvad
Guds er (MATT 22,21) ligger der
en anerkendelse af kejserens
område. I kejserens område
hersker kejserens lov. Dette
udfolder Paulus i Rom 13,1-7.
Der ﬁndes en øvrighed. Den
bærer sværd. Den er Guds
tjener. I samfundet skal retten
herske. Embedsmænd, politi
og domstole skal sikre retten og gribe ind for at værne
de ubeskyttede og svage.
Samfundet må og skal sætte
sig til modværge mod den,
der vil den anden det onde
(vold, overgreb, tyveri etc.).
Som kristen er der situationer, hvor jeg ikke skal sætte
mig til modværge, men der er
også situationer, hvor jeg ikke
bare er mig selv, men som
ægtemand og far om muligt
skal sætte mig til modværge
og beskytte mine. Som kristen
kan der være situationer, hvor
jeg også skal lade dem tage
kappen, men som dommer (fx)
skal jeg ikke tillade det. Denne
lutherske kaldsetik må dog

ikke tilsløre, at målet er det
fuldkomne.

Allerede og endnu ikke
I bjergprædikenen beskriver
Jesus den fuldkomne retfærdighed som en virkelighed,
der er skænket os i troen,
og som er en norm for vort
liv. Dette står som alt andet
i spændingen mellem allerede og endnu ikke. I vort liv
opfyldes allerede noget af det
fuldkomne; vi er blevet forvandlede og bærer god frugt
(GERNINGER; SE MATT 7,15-20). Men
det er ufuldkomment; det sker
i det små og opleves ofte fattigt. Og så længe vi lever her,
vil det være sådan. Men en dag
bryder fuldendelsen ind over
os og vor verden. Da vil den
fuldkomne retfærdighed herske i os, i samfund og verden.
Da vil vi være fuldkomne som
vores himmelske far. Men det
er endnu ikke kommet.

Af Torben Kjær,
lektor i Ny Testamente

I L L U S T R AT I O N : C H R I S T I A N R A H B E K O L S E N
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månedens citat
Al synd mod de 10 bud er
ude af stand til at fordømme
den, der ikke ved sin vantro
fordømmer sig selv
C.O. Rosenius

aktuel kommentar

Skal folkekirken
være politisk
korrekt?
“
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Debatten om eventuelt at indføre et ri-

tual for kirkelig vielse af homofile er nok det
emne, der har fået mest opmærksomhed i kirkelige kredse i løbet af de seneste måneder.
Homoﬁle kræver kirkelig vielse, og halvdelen af landets
biskopper går ind for ikke bare en ’gudstjenestelig markering’ af indgåelse af registreret partnerskab, men også for et
egentligt ritual for kirkelig vielse af to af samme køn.

Underberetningerne
i forkyndelsen
“

|

Hvis man tæller efter i Det nye

Testamente er, der i omegnen af 100
underberetninger. Hvis man ser efter i
folkekirkens tekstrækker skal der forkyndes over underberetninger 16 gange
på to år. Så der er god grund til – både
bibelsk og kirkeligt – at spørge: ’Hvordan
prædiker vi sundt over disse tekster?’

Kirke på folkets præmisser
Det virker som om, kirken er til for folkets skyld og på folkets præmisser – nogenlunde på samme måde, som sygehuse og børnehaver er servicevirksomheder, som er til for at
tilfredsstille vores behov. Vi har opbygget et velfungerende
sundhedsvæsen, og vi betaler til det i dyre domme, og alle
har naturligvis krav på en ordentlig behandling. I mange
kommuner er der pasningsgaranti i børneinstitutionerne, og
det ser vi som en naturlig ting. Alt sammen godt og nyttigt,
og hvad er da mere naturligt, end at stille lignende krav til
Folkekirken? Vi vil frit kunne benytte os af kirkens »tilbud«
og komme i kirken så tit vi vil, og vi kan deltage i nadveren
så tit vi vil - og Gud ske tak for det! I kirken kan man blive
døbt, konﬁrmeret, gift (så ofte man vil), og endelig begravet.
Hvis kirken fortsat skal kunne være interessant blandt de
mange andre tilbud, må den følge med tiden og markedsføre
sig selv og gøre sig synlig i det brogede landskab. Der bliver
stillet krav til kirken, ja ikke bare til kirken men til Gud! I
Folkekirken er folket ved at gøre sig til herre over Gud! Gud
må være en moderne gud på vores betingelser, ellers er kirken ikke interessant.

Kirken skal være bibeltro
Jo vist skal kirken da følge med tiden – fx i sin udtryksform,
men bestemt ikke i et og alt. Vi har fået en ny oversættelse
af hele Bibelen og en ny salmebog, som begge er mere tidssvarende end deres forgængere. Men Bibelens budskab er
det samme til alle tider, ligesom Jesus Kristus er den samme
i går og i dag og til evig tid. Gud har givet os en række eviggyldige ordninger, fx ægteskabet mellem en mand og en
kvinde, en ordning, der hverken ikke kan eller må rokkes
ved, selv om nogen har fået »en sten i skoen«. Guds kirke
skal ikke være »politisk korrekt« men bibeltro.
Derfor er der mere end nogen sinde brug for præster, som
har fået en grundig og bibeltro oplæring i Guds ord og er
grundfæstede i Bibelen. Og derfor har DBI brug for forbøn og
for økonomisk støtte til bibeltro forskning og undervisning.

Af civilingeniør Erik Sigh, medlem af DBI’s styrelse.

Ikke mindst vores nuværende
åndelig situation inviterer til,
at forkyndelsen over underberetningerne kan få overbalance. Herlighedsteologiske
tendenser kan friste til, at vi
taler om undere som noget
enhver kristen skal forvente
til enhver tid. Den almindelige
videnskabstro kan friste til, at
vi gør dem til ren symbolik og
poesi.
Det spørgsmål kan der skrives tykke bøger om. Her er
tre vigtige perspektiver, som
springer ud af NT selv:

Det realistiske perspektiv
Evangelisterne er ikke i tvivl:
Det fandt virkelig sted. Ofte
stedfæstes et under på tid,
sted og person.
Det gælder fx helbredelsen af
den døvstumme (MARK 7,31-37):
Tid: på Jesu udenlandsrejse
Sted: Dekapolis
Personer: Jesus og en døvstum
Sådan fortæller man ikke
eventyr eller lignelser, hvor
man til nød kan nævne et navn
eller et sted; men aldrig sætte
det ind i det historiske forløb.
Altså: Vi prædiker ikke
bibelsk om underne, hvis vi
ikke holder fast i, at det skete,
og det kan ske igen. Derfor må
vi bringe vores syge til Jesus.
Han har omsorg for os, og han
har magt til at bryde naturlovene.

Der er opmuntring til at bede
dristigt i disse tekster.

Jesus-perspektivet
Kirkefaderen Augustin har
engang sagt: »Vi kan spørge
hvert eneste under, hvad det
har at sige os om Kristus. For
eftersom Kristus er Guds ord,
er hver gerning af dette ord et
ord til os.«
Det var det spørgsmål, der
blev stillet efter stormen på
søen: »Hvem er han, siden
både storm og sø adlyder
ham?« (MATT 8,27).
I en vis forstand er det nemlig ligegyldigt for os, at nogle
ﬁskere blev reddet fra druknedøden engang i det 1. årh.
Masser af andre mennesker er
jo ikke blevet reddet i mellemtiden. Men her får vi at vide,
hvordan den Jesus er, som vi
tilhører: Han ser vores nød
og han er ikke begrænset af
naturlovene.
Vi kan gå til en lang række
andre undere og få øje på
samme – eller andre – sider
ved personen Jesus.
Nogle gange gør Jesus selv
udtrykkelig opmærksom på
den pointe, han vil demonstrere ved sit under. Og den
kan mærkelig nok ligge ganske
langt fra det konkrete under.
Som når han – da han helbreder en lam mand i Kapernaum
- siger at det sker »for at I skal
vide, at Menneskesønnen har

magt til at tilgive synder på
jorden« (MARK 2,10).
Altså: Der føjes nye streger
til vores Jesusbillede, hver
gang vi læser en underberetning.

Den-nye-jord-perspektivet
Da Jesus oprejste Lazarus fra
de døde (JOH 11), havde det
sammenhæng med, at han
elskede sine venner i Bethania:
Han savnede Lazarus og han
så Maria og Martha sørge.
Men han brugte også underet
til at vise hvordan den verden
bliver, som han vil oprette ved
sin genkomst: »Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror
på mig, skal leve, om han end
dør« (V 24).
Altså: Vi ser små glimt af
den nye jord, når sultne bliver
mætte, lamme går, blinde ser,
stumme synger lovsange og
dæmoner følger med grisene i
afgrunden.
Sådan bliver den verden, vi
skal bo i, nemlig engang.
Kort sagt: Lad os sammen gå
på jagt i de bibelske underberetninger. De har meget mere
at give end første øjekast
afslører.

Af rektor
Jens Ole Christensen

