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Hvilepladsen
 | Mit folk var vildfarne
får, deres hyrder førte
dem vild på afveje i bjergene; de strejfede om, over
bjerg og høj, og glemte
deres hvileplads. Alle,
der traf på dem, åd dem;
deres fjender sagde: Vi er
uden skyld, for de har syndet mod Herren. Herren
er deres rette græsgang,
deres fædres håb. JER 50,6-7
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De glemte deres hvileplads! At
tage sig tid til at hvile er nok
ikke det vi prioriterer højest
i en tid og i en verden hvor

stres og jag er hverdagskost
for de fleste. Alting går hurtigere og hurtigere. Mere og
mere skal nås på kortere og
kortere tid.
Den hyppigste undskyldning – i hvert fald i vor del
af verden er vel »jeg har ikke
tid!«. Altid skal vi nå et eller
andet, både når det gælder
arbejde og. Denne udvikling
har ikke bare fysiske og psykiske konsekvenser: træthed,
nervøsitet, anspændthed,
forringet koncentrations- og
indlæringsevne, depression
og nedsat immunforsvar, men
også åndelige konsekvenser.
Jesus lærte selv sine disciple
at tage sig tid til hvile: »han
sagde til dem: ’Kom med ud
til et øde sted, hvor I kan være
alene og hvile jer lidt.’ For der
var mange, som kom og gik,
så de ikke engang havde tid
til at spise.« MARK 6,31 Faren for
udbrændthed og modløshed i
kristenlivet kan ofte skyldes for
meget aktivitet og for lidt hvile.

Tabt glæde
Livet med Kristus kan let blive
hårdt, tørt og glædesløst.
Livet bliver en strejfen om,
’over bjerg og høj’ i en stadig
søgen efter nye stærke, åndelige oplevelser i forsøget på
at genfinde den tabte glæde
og frimodighed. Tilbudene
er mange i dagens Danmark,
udbudet er stort og varieret,
helsemesser, mirakelstævner
og alle former for spiritualitet.
Det er så let at glemme sin
hvileplads og bare lade sig rive
med og strejfe om. Men Herren
er vor rette græsgang. Han er
den der alene kan give os virkelig hvile i en stresset og forjaget hverdag. »På gode enge
vil jeg vogte dem, og på Israels
høje bjerge skal de finde deres
græsgange. Der skal de lejre sig
på gode græsgange og græsse
på frodige enge på Israels
bjerge. Jeg vil selv vogte mine
får og lade dem lejre sig, siger
Gud Herren. De vildfarne vil
jeg lede efter, de bortkomne vil
jeg føre tilbage, de kvæstede

vil jeg forbinde, de syge vil jeg
styrke, de fede og stærke vil
jeg passe på. Jeg vil vogte dem
på rette måde.« EZ 34,14FF.

Tid til Hvile
Herren er den gode hyrde.
Han er den der giver hvile,
glæde og fornyet kraft til de
modløse og de udbrændte.
Hør Jesu opfordring: »Kom
til mig, alle I, som slider jer
trætte og bærer tunge byrder,

og jeg vil give jer hvile« MATT
11,28. Lad os da på ny tage os
tid til at hvile hos Jesus i bøn
og i stilhed for Guds Ord, så
vil vi igen opleve, at Jesus
giver os den hvile og de kræfter vi hver især har brug for,
selv i en tid og i en verden
hvor stres og jag er hverdagskost for de fleste.

Af rejsesekretær David M. Carlsen

Hvad kan menigheden
få ud af teologisk forskning?
 | DBI’s lærere bruger
mange timer på forskning. Hvorfor nu det?
Er det virkelig nødvendigt? Kunne deres tid og
kræfter ikke anvendes til
andre og mere ’nyttige’
formål?
Jeg vil i det følgende kort
beskrive nogle af grundene
til, at DBI’s lærere forsker.
Der kunne nævnes flere, men
forhåbentlig illustrerer nedenstående fem punkter, at DBI
dårligt ville kunne eksistere
uden forskning.

Undervisning
Det er et hævdvundet princip på universiteterne, at al
undervisning dér skal være

forskningsbaseret. Det samme
princip anvendes på DBI. Det
betyder, at lærerne ikke alene
skal have stor indsigt i og
overblik over deres fag, men
de må også bidrage med selvstændig forskning i form af
Ph.d.-afhandlinger, doktorafhandlinger, tidsskriftsartikler
osv.

Forkyndelse
Guds Ord skal til stadighed
formidles til mennesker. Vi
har alle brug for at høre det
igen og igen, og det skal rækkes videre til hver ny generation. Derfor må alle forkyndere,
såvel søndagsskolemedarbejdere, ungdomsledere, præster,
missionærer … dagligt arbejde
med Guds Ord. Det betyder

så også, at de, der underviser
forkyndere, selv må i ’infight’
med teologien.

Bibelsk vejledning
Bibeloversættelse – hvad
enten der er tale om oversættelse til et nyt sprog eller
en ny dansk oversættelse
– kræver, at der er nogen, der
forsker i sprog og grammatik.
Det er uhyre vigtigt, at Guds
Ord er tilgængeligt på vor tids
sprog. Der er ligeledes brug
for bibelkommentarer, lærebøger og andet undervisningsmateriale. Forudsætningen
herfor: teologisk forskning.

at kunne bidrage med kvalificerede svar og indlæg heri er
der brug for teologisk forskning. Vel at mærke teologisk
forskning, der baserer sig på
Bibelen.

Missionærer
På mange missionsfelter
spørges der efter oplæring og
undervisning. Dertil fordres
missionærer med anerkendte
eksamensbeviser. Sådanne
kan ikke uddannes med mindre nogen investerer tid og
kræfter i at kvalificere sig via
teologiske afhandlinger.

Tidens debat

Af prof. Henning Haahr

Der er løbende debat om
mange spørgsmål i tiden. For

Andersen, medlem af
DBI’s styrelse.

Syv DBI-kandidater til missionsmarken
 | På styrelsens halvårlige møde sidst i marts
glædede man sig over, at
der indenfor et år er syv
personer med tilknytning
til DBI, som rejser ud som
missionærer.
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Redaktion
Landssekretær Kurt Dalsgaard, ansv.
Rejsesekretær David M. Carlsen, red.sekr.
TKM-student Helene Sejergaard
Stud. theol. Lars Frederiksen
TKM-student Thomas Olofson
Indlæg til DBIposten sendes til

1-årige eller 2-årige linie på
TKM-uddannelsen og har fulgt
undervisningen på både DBI
og Luthersk Missionsforenings
Missionsskole (LMM).

på Færøerne, er antaget til en
tjeneste i ydremission. Det
samme gælder cand.theol.
Søren Skovgaard Sørensen,
som blev kandidat fra Københavns Universitet i sommer.
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andre holder et års orlov, og
endelig er der nogle, som
afslutter deres uddannelse, da
en bacheloruddannelse nu er
godkendt som en selvstændig
uddannelse.

Ikke kun TKM’ere
Men det er ikke kun personer,
som har gået på TKM-uddannelsen, der er antaget til en
tjeneste i ydremission. To af
DBI’s ’gamle’ kandidater Peter

Otte bachelorgrader

Resultatet af TKM-uddannelsen begynder at vise sig. Syv
personer med tilknytning til
DBI er indenfor et år antaget
som ydremissionærer. Fire
personer har gået på den

og Anne-Lene Olofson, som i
en del år har været præstepar

i Stavanger. Nogle fortsætter
derefter på masterstudiet,

Til sommer forventes det, at
otte af TKM-studenterne får
den norske teologiske bachelorgrad fra Misjonshøgskolen

For bibelsk
tro og mission

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Glimt fra årsmøde og inspirationsdag
Den 20. marts havde DBI sin
årlige inspirationsdag og årsmøde i Rønne på Bornholm.
Forud var der gjort et stort
arbejde af lokale præster og
missionsfolk for at få det
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store arrangement op at stå.
Temaet for dagen var: Bibeltroskab i en ny tid, og vi bringer
i dette nummer af DBIposten
nogle glimt af, hvad de 150
bornholmere hørte ved mødet.

 | Vi bringer her indlægget fra DBI’s
inspirationsdag og årsmøde på Bornholm den 20 marts ved DBI’s formand, sognepræst Egon Kattner.

kilderne’. Hvis troen skal have
åndelig kraft og frelsende indhold, så er der kun ét at gøre:
’Ad fontes’. Tilbage til kilderne
– til det fuldt troværdige Guds
ord, der forkynder for os,
hvad Jesus har gjort til vor
frelse. Vi har i højeste grad
brug for en ’ad fontes-vækkelse’ i dag. Hvor der spørges
efter, hvad Bibelen siger om
troen, og hvor troen bliver
formet alene af det bibelske
vidnesbyrd.

dbi-posten@dbi.edu
DBIposten sendes gratis til
interesserede
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Ungdomskoret Spotlight glædede os med deres dejlige sang ved
festaftenen.
Jens Bruun Kofoed i samtale med mødedeltagere.

DBI arbejder med bibelforskning og
teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe.

Møder med DBI
i 2005.

Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.
Frederiksborggade 1B 1.
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 Vi har endnu mulighed
for at tage møder ind fra
foråret 2005.

Økonomiske behov i 2004
 | Større budget skyldes primært regeringens
ændringer i regler om portotilskud.

1360 København K
Telefontid hverdage kl. 9-12
Tlf: 33135500
Fax: 33136989
Email: dbi@dbi.edu
Web: www.dbi.edu
Giro 5 21 59 00
Studentertelefon: 33138040

Formand for styrelsen

Kan de passe sammen med
en af vore møderejser, kan vi
også tage møder i Jylland.
Ring til David Mandix
Carlsen, Kurt Dalsgaard eller
Svend Aage Paulsen og få en
aftale.

Egon Kattner

Vi har nu taget hul på et nyt
budgetår. Som det kan ses i
økonomigrafen nedenunder
har vi brug for 394.000 om
måneden i almindelige gaver.
I de første tre måneder har
vi tilsammen fået 523.680 kr.
Fra tidligere år ved vi, at gave-

indtægterne ofte er mindre
først på året end i årets sidste
måneder. Men det er vigtigt,
at vi ikke kommer så langt
bagefter, at det ikke kan indhentes senere. Derfor håber
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gavebudget for meget, har vi
med 450.000 af vores pulje
for testamentariske gaver.

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Højbovej 26
2500 Valby
Telefon:36 17 64 47

Møder i maj

Husk i forbøn...
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Bed om/for

Gaver til DBI

Email: eka@km.dk

Administration
Rektor
Jens Ole Christensen
Kontorfuldmægtig
Jette Frida Jessen
TKM-sekretær
Solveig Christensen

Undervisning
Lærerrådsformand
Jens Bruun Kofoed
TKM-leder
Finn Aa. Rønne

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

Brede IMU
Hillerød IMU
København ELM
Apostelkirken, Kbh.
Herlev Kirke
Lindved IM
LMU, Kirkegårdsvej
Odense LM
Nordsjællands Efterskole
Rødovre LM
Københavns Frimenighed
Sindshvile IM
Væggerløse (Falster)
Maribo IM
Tåstrup IM
Nakskov IM
Nykøbing IM
Kirkens Ungdomsgruppe
i Nivå

... ved studerende og ansatte

· Ansættelsen af en studiekoordinator på DBI.
· At DBI må få 10 nye TKMstudenter til sommer og
10 studenter, som går på
Københavns Universitet.
· At bibeltro forskning må
tjene menighedens sag.
· At DBI må få de gaver, vi
har brug for.

Mio.kr.
4
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· En god inspirationsdag og
årsmøde på Bornholm.
· Mange gode præster i Danmark..
· Et godt studentermiljø på
DBI.

Budget
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1
Indkomne gaver

Tak for
0

Egon Kattner pointerede vigtigheden af en tro som alene er formet af det bibelske vidnesbyrd.

t a rværet nødt til at budgettere

vi, at mange her i foråret vil
give en gave til uddannelse af
præster, missionærer og forkyndere.
For at få enderne til at nå
sammen, skal vi i 2004 bruge
200.000 kr. mere i almindelige

en
omm

gaver end vi fik ind i 2003.
Stigningen i budgettet skyldes
fortrinsvis almindelige prisstigninger og en kraftig portoforhøjelse for DBIposten. For
ikke at øge det almindelige

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

Månedsbudget: 394.000 kr.
Indkomne gaver i marts: 227.354 kr.
Bagud i forhold til budgettet pr. 31. marts: 658.320 kr.

Den første præsentationstryksag i DBI’s historie ved

foran, hvis det skal have sand
og ægte åndelig og menneske-

I vore dage er det at tro på
noget helt anderledes accepte-

instituttets spæde begyndelse
var en beskeden sag, der blev
mangfoldiggjort på en spritduplikator. Ikke så lang tid
efter kom der en lidt pænere
udgivelse, og den tredje præsentationstryksag havde et
endnu flottere ydre. Men fælles for dem var forsidens angivelse af, hvad DBI var – som
der står: Institut for bibelsk
tro og mission. Sådan har det
været, siden DBI blev stiftet.

lig betydning.

ret, end det var for blot 25 år
siden. Men meget af den tro,
vi møder i dag, har karakter af
at være en slags ’kollage-tro’.
En kollage er et billede, der
er dannet ved udklip forskellige steder fra. Troen er hos
mange en art udklips-tro. Jeg
tager det, jeg kan bruge, og
sammensætter af det en tro,
der passer for mig. Og den tro
kan være lige så god en tro,
som alle andre former for tro,

Og DBI vil intet andet i dag
end dette at være et institut
for bibelsk tro og mission.
Det er helt bevidst, at der
står bibelsk foran tro og mission. Det er ikke en hvilken
som helst tro. Og det er heller ikke en hvilken som helst
mission. Der skal stå bibelsk

gang for alle er overdraget de
hellige«. Én gang for alle er
troen overdraget Guds folk.
Det er altså en tro, der ikke
ændrer sig under skiftende
tider. Den står fast. Den er
urokkelig. Den er nemlig en
tro, der henter hele sit indhold fra de bibelske skrifter.

Tro
DBI er et institut for bibelsk
tro. Grundlaget for troen er
ikke menneskets egen opfattelse af tingene og dets oplevelse og følelse af, hvad der
er religiøst godt og rigtigt. I
Judas’ Brev v. 3 står der, at
forfatteren anser det for nødvendigt at »formane… til at
kæmpe for den tro, som én

mener man.

Til kilderne
På reformationstiden i 1500tallet blev to latinske ord
hyppigt brugt til angivelse af,
hvad det var, man ville: ’Ad
fontes’ – sagde man. Det betyder: ’Til kilderne’. Tilbage ’til

Jesus havde engang en meget
alvorlig samtale med nogle
jøder. Der er berettet om den
i Johannes-evangeliet kapitel
8. Om disse jøder siges der i
v. 31, at de var kommet til tro
på Jesus. Og med et sådant
udgangspunkt skulle der have
været den bedste baggrund
for en god og berigende åndelig samtale. Men deres tro
viste sig at være en selvgjort
tro uden åndelig substans
og indhold. Jesus må sige til
dem: »I har Djævelen til far«
(v. 44). Og han begrunder
dette ved at sige: »Mit ord
når ikke ind til jer« (v. 37). Og
videre: »Hvorfor forstår I ikke,
hvad jeg siger? Fordi I ikke
kan høre mit ord« (v. 43). Og
endelig siger han: »Den, der
holder fast ved mit ord, skal
aldrig i evighed se døden« (v.
51). Troen må være bundet til
Skriften. Derfor er DBI et institut, der vil virke for bibelsk
tro. »Vor tro er ej på hvad
som helst, man kristendom vil
nævne« – siger Grundtvig i en
af sine salmer (DDS 384,2).
Tro er der meget af i dag, men
når det kommer til bibelsk
tro, tynder det ud i rækkerne.
Derfor skal der kæmpes – som
Judas’ Brev siger – for den tro,
der én gang for alle er overdraget de hellige. For det er
sjælenes evige frelse, der står
på spil. Der er en tro, der skal
udbredes, men det skal være
den bibelske tro.

skrifter, hvis ikke budskabet når ud til mennesker? I
ApG 20,24 aflægger Paulus
et meget stærkt vidnesbyrd, når han siger: »Jeg
tillægger ikke mit liv nogen
betydning, når bare jeg må
fuldføre mit løb og den
tjeneste, jeg har fået fra
Herren Jesus: at vidne om
evangeliet om Guds nåde«.
Bibelsk mission er at vidne
om evangeliet om Guds
nåde i Jesus Kristus. Det er
den tro, der skal missioneres for. Den tro, der knytter
mennesker sammen med
Jesus i et frelsende forhold
til ham. Bibelsk mission er
at gøre Jesus stor og umistelig for mennesker, så
de erkender, at de kun hos
ham kan eje frelse og evigt
liv.
DBI’s eksistensberettigelse
består alene i dette at være et
institut for bibelsk tro og mission. Glider dette fra os, har vi
mistet vor betydning. Derfor
skal der kæmpes, som Judas
siger. Og kampen udspiller sig
også i vort eget hjerte, men
bliver vi til stadighed næret af
troens og den gode læres ord
(1 Tim 4,6), er vi også i stand
til at stride troens gode strid
(1 Tim 6,12) og nå troens mål,
vor sjæls frelse (1 Pet 1,9).

Mission
DBI er også et institut for
bibelsk mission. Hvad
hjælper det, at vi studerer
og gransker de bibelske

Af DBI’s formand,
sognepræst Egon Kattner.

månedensCITAT

 | På DBI’s Inspirationsdag og Årsmøde på Bornholm
sidst i marts havde børne- og ungdomskonsulent i Indre
Mission, Henrik Dideriksen, et oplæg ud fra temaet Hvad
forventer menigheden sig af DBI.

Bekymringer stjæler a l d r i g
problemer fra morgend a g e n ,
kun kraft fra dagen i d a g .
Charles Spurgeon

Der blev klappet
af de gode præster

AKTUELkommentar

Den bedste påske
i et par tusind år?
 | I påsken fik kirken en chance. Fra nu af vil masserne have et rystende kendskab til kirkens centrale
identitet i den historie, der nu er fortalt på film.
Skelsættende påske
Påsken 2004 vil blive husket! I skrivende stund er der endnu
et par uger til påske, men nu er jeg sikker. Man behøver ikke
være profet for at kunne forudsige, at denne påske er skelsættende.
Jeg har længtes efter denne påske siden Jesus og Josephine fik
rigtig mange børn og vokse til at gå op i julen som en kristen
fest. Derefter ventede jeg bare på, at Mel Gibsons film The Passion of the Christ ville skabe endnu større interesse for påsken.
På få uger blev Mel Gibsons film set af tæt ved 50 millioner
amerikanere, og filmen har også haft succes i mange andre
lande. Vi danskere er naturligvis enestående i verden, men vi
går nok også i massevis i biffen til påske. Nøjagtig som med
Ringenes Herre.

Voldelig film
Nogle kritikere og kristne advarer mod filmen. Den er for bloddryppende og voldelig. Voldsfilm er heller ikke noget at grine
ad, og Gibsons film er med god ret forbudt for børn. Men det
her er bare ikke makaber og syg underholdning. For så voldelig var Jesu henrettelse – den var værre end på film! Kan
kritikere bare lukke øjnene for lidelsen hos Kristus, jøderne,
martyrerne og alle andre forfulgte? Vil vi ikke følge smerternes
mand i fortælling og på film? Kan kristne ikke bære et så lille
kors, når Jesus var villig til at gøre det af egen fri vilje, i fuld
bevidsthed, sulten, forslået, søvnløs i mere end et døgn? Når
vi endog kan lægge vort kors og gå på toilet midt under filmen!

Naboen har set den
Denne påske får kirken en chance. Fra nu af vil masserne have
et rystende kendskab til kirkens centrale identitet i den historie, der nu er fortalt på film. Naboen har set den. Hun kan ikke
glemme den forfærdelige lidelse, som Jesus gik ind i de sidste
tolv timer, men ved ikke hvordan det forandrer verden. Naboen kalder hen over hækken på en forklaring, for første gang
uden at tænke på snerpet seksualitet og (skin)hellig fremtoning! Han tænker nu som du: Hvordan skal jeg forstå det her?
Hvad er det dog for en overvældende kærlighed?
Mange kirker har brugt påskegudstjenesterne til spændende
fremstød. Fælles biografture. Debatmøder om filmen. Påskemiddage og drama. Pilgrimsvandringer i krypten. Uden helt
at kende langtidsvirkningerne af massernes søgen kan vi vist
roligt sige, at denne påske er uovertruffen! Måske den bedste
i et par tusind år. For filmen er næsten lige så stærk som dens
forlæg.

Af Teol.dr. Nicolai Winther-Nielsen, lektor i Gammel Testamente

Samarbejde mellem præster og missionsfolk er vigtig for Henrik Dideriksen.
Henrik Dideriksen indledte
med at sige: »Jeg vil foreslå, at

skal sidde til alle møderne,
men de må vise respekt og

folk, og debatten afslørede,
at det er et emne, som fylder

vi begynder med at klappe af
alle de gode præster, vi har på
Bornholm«. Og den opfordring
var forsamlingen med på.
Henrik havde mange forventninger til præster, som har
haft deres gang på DBI.
»Jeg forventer, at de er bibeltro, og at de klart og enkelt
taler om himmel og helvede.
Det er fantastisk, at vi må
fortælle konfirmanderne om
Jesus – om tro og tvivl. Jeg
vil ønske, at de teologer der
kommer fra DBI vil lede mennesker helt ind til Jesus. At de
må elske mennesker hen til
Jesus. Vi må vise omsorg for
hele mennesket. Jeg ønsker,
at præster møder mennesker,
der hvor de er. At de åbner
deres præstegårde, så folk kan
komme der«, sagde Henrik
Dideriksen, som har været
børne- og ungdomskonsulent
på Bornholm de sidste 8 år.

opmærksomhed overfor det
arbejde, missionsfolkene står
i. Det er ærgerligt, når DBIteologer samler alt omkring
sig selv ud fra kirken. Man
må have en samhørighed
med dem, som støtter DBI’s
arbejde, ellers hænger tingene
ikke sammen«, sagde Henrik
og fortsatte: »Jeg forventer at
DBI-teologer opmuntrer dem,
der står som frivillige ledere
blandt børn, unge og ældre.
Men jeg forventer også, at vi
som missionsfolk opmuntrer
missionspræsterne i deres
arbejde«.
Henrik Dideriksen mener,
at der er muligheder ud fra
kirken, som også skal udnyttes, men det vigtige er, at vi
’ser’ hinanden. Derfor er han
også glad for, når han fx får
mulighed for at medvirke ved
præsternes konfirmandundervisning.

meget – både hos præster
og missionsfolk. I debatten
deltog også DBI’s formand,
sognepræst Egon Kattner, hvor
han blandt andet sagde: »Jeg
takker dig, Henrik, fordi du
har taget dette emne op. Dit
anliggende bør råbes ud over
det ganske land, for missionsfolkene er nogle af vores bedste forbedere og støtter«.

Det er vigtigt, at vi ser
hinanden.

’Jeg elsker Jesus’

En ting som ligger Henrik
meget på sinde, er præstens
forhold til missionshuset og
missionsfolket.
»Jeg forventer, at præster
fra DBI bakker op omkring
missionshusets arbejde. Det
betyder ikke, at de absolut

Som en vigtig pointe sluttede
Henrik sit oplæg med at sige:
»Det er vigtigt, at teologer fra
DBI ikke bare kommer med
nye ideer, men at de kan sige:
Jeg elsker Jesus!«
Ved den efterfølgende debat
var der flere indlæg om forholdet mellem præst og missions-

Af landssekretær Kurt Dalsgaard.

