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14 kandidater blev fejret
“
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Gennem det sidste år har 14 personer færdiggjort deres uddannelse, og det blev i juni markeret ved

Der var pyntet op til fest, da
50 personer hyldede dem, som
indenfor det sidste år er blevet
færdige med deres studier. De
14 kandidater fordeler sig på
10 cand. theoler, 1 cand. mag.,
2 personer, som har gået på
den 1-årige linie på Luthersk
Missionsforenings Missionsskole (LMM) og 1 person, som
har taget det første år på DBI’s
TKM-linie. Nogle af kandidaterne var forhindret i at være med
heriblandt 3 færinger, som er
ﬂyttet tilbage til Færøerne.
Årsfesten bestod af god mad,
musik ved jazzbandet klø´r

ﬁre, foredrag ved medlem af
Etisk Råd Lisbeth Due Madsen
og bordtaler til de færdige
kandidater.

Vi sætter nogle mål
I sin tale til kandidaterne, sagde DBI’s næstformand Mogens
Holst Nissen blandt andet: ’Det
er vigtigt både som studerende og som færdig kandidat at
sætte sig nogle mål for, hvad
vi vil i livet. – Der er ét overordnet mål for vort liv. Jesus
siger: Følg mig! Det er det
overordnede mål for vort liv’.
Lektor Finn Rønne, som selv
har sine rødder i ELM, kunne
ikke skjule sin stolthed over,
at TKM-uddannelsen nu sender den første ELM-er ud på
missionsmarken. Tina Bak,
som har gået på den 1-årige
linie, rejser til Peru som missionær. Til hende og de andre i
forsamlingen sagde Finn: ’Vent
store ting af Gud – vov store
ting for Gud’.

I har sat spor
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Maskinel magasinpost

En af de færdige kandidater,
cand. theol. Reidar Poulsen,
som nu er ungdomssekretær i
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en årsfest på DBI, hvor familie og venner var inviteret.

LM, takkede for de år, han har
været på DBI og sagde:
»DBI har sat spor i mig. Tak til
lærerne, at I dagligt har udfordret mig. Og tak til styrelsen,
som står bag DBI. – Men DBI er
mere end ansatte og styrelse.
DBI er også I studerende. I
har fyldt utroligt meget i mit
studie, og jeg har været meget

glad for samtaler og kammeratskab«.

Otte bachelorer fra TKM
Egentlig kunne vi godt have
fejret 8 kandidater mere, for
i juni måned tog 8 personer,
som går på TKM-udddannelsen, den teologiske bachelorgrad fra Misjonshøgskolen i

Stavanger. Grunden til at vi
venter med at feste for dem,
er, at de alle fortsætter på
masterstudiet – de fem af dem
dog først efter et års pause,
hvor de tager ud i den store
verden og prøver kræfter med
tværkulturel mission.
Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Nyt elektronisk tidsskrift i norden
“

|

Sammen med bibeltro samarbejds-

partnere i norden lancerer DBI et nyt
elektronisk tidsskrift.
Dansk Bibel-Institut har gennem nogle år været engageret
i det såkaldte Hellsjö-samarbejde, som består af åndeligt
og akademisk beslægtede
institutioner i Skandinavien,
Fjellhaug Misjonsskole i Oslo,
Församlingsfakulteten i Göteborg, Teologiska Instituttet
i Helsinki, Menighedsfakultetet i Århus, og altså Dansk
Bibel-Institut i København.
Sammen med disse samarbejdspartnere lancerer DBI nu

et nyt elektronisk tidsskrift
Scandinavian Evangelical EJournal (SEE-J) på adressen
www.see-j.net.

Portal til fagtidsskrifter
SEE-J er tænkt som en portal
til en række fagtidsskrifter, og
det er meningen, at der med
tiden skal etableres tidsskrifter i alle de teologiske discipliner. I hvert tidsskrift vil der
være sektioner med artikler,
foredrag, boganmeldelser og

studenterarbejder. For at sikre
det faglige niveau er alle artikler gennemlæst og kommenteret af anerkendte forskere
på området forud for publikationen. For at artiklerne kan
bruges uden for Skandinavien,
vil sproget overvejende være
engelsk, og denne sektion i
tidsskrifterne vil derfor fortrinsvis henvende sig til bibelforskere.

Ikke kun for forskere
Sektionerne med foredrag,
boganmeldelser og studenterarbejder vil imidlertid i overvejende grad være på dansk,
norsk eller svensk, og vil
derfor også blive en ressource

for DBI-Postens læsere. Det er
f.eks. meningen at foredragene på sidste efterårs konference om Moselovens betydning
idag, skal publiceres i SEE-J.
Det er Kristoﬀer Munch fra ﬁrmaet WebDevelopment (www.
webdevelopment.dk), som har
designet og programmeret
brugerﬂaden til SEE-J, og for at
få adgang til de første artikler,
som allerede er tilgængelige,
skal man registrere sig som
bruger. Det er ganske gratis, og
der er instruktioner på www.
see-j.net om hvordan det sker.

Af adjunkt Jens Bruun Kofoed
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Fem nye kandidater Tak til Solveig!
“

|

I løbet af det

“

I løbet af sommeren har vi måttet sige far-

vel til Solveig Christensen, der siden 2001 har

DBI’ere blevet færdige

været TKM-sekretær, bogsælger og bibliotekar

som kandidater.

på DBI.

Vi vil sige tillykke og ønske
Guds rige velsignelse over
jeres fremtidige tjeneste.

Den nye ledelsesstruktur på
DBI, der blev fortalt om i julinummeret af DBI-posten, har
bl.a. betydet, at stillingerne
som TKM-leder og TKM-sekretær er blevet nedlagt. I stedet
er der blevet ansat en studiekoordinator, der skal tage sig
af begge DBI’s linier. Da vi har
skønnet, at der er brug for en
teologisk uddannet til at varetage de opgaver, som ligger i
studiekoordinatorstillingen,
og da Solveigs kontrakt samtidig udløb her til sommer, må
vi fremover undvære Solveig i
medarbejderﬂokken på DBI.

Kristian Hansen
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sidste halvår er fem

Flemming Poulsen

Rune Thomasen

ikke mindst du fået at mærke.
Tak for din tålmodighed og
udholdenhed i arbejdet på at
få tingene til at fungere.
Samtidig har det været
tydeligt, at du – midt i al den
praktiske administration – har
været bevidst om, at det var
en åndelig tjeneste, du stod
i. Tak for dit bidrag til Guds
riges udbredelse.
Vi ønsker dig Guds velsignelse fremover.
Af Finn Aa. Rønne, tidl. TKM-leder,
lektor i kirke- og missionshistorie

Turbulent tid
Tak skal du have, Solveig, for
de tre år, du har arbejdet på
DBI. Tak for samarbejdet med
lærerrådet, administrationen
– og mellem os i ’TKM-afdelingen’. Det har været tre turbulente år med opstart af en helt
ny uddannelse, hvor alt skulle
gøres for første gang. Der har
været megen usikkerhed og
mange løse ender – og det har

ISSN 0906-825X

økonomi |

En del af de studerende på DBI holder fra denne sommer et års orlov, hvor de bli-

ver engageret i missionsarbejde forskellige steder i verden. Samtidig er 5 personer blevet kandidater. Men de tomme pladser på DBI bliver fyldt op af nye studerende.
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
Fax: 33136989
Email: dbi@dbi.edu
Web: www.dbi.edu
Giro 5 21 59 00

20 nye studerende koster penge
Medens dette skrives er det
nye semester endnu ikke
begyndt, men vi forventer, at
der kommer ca. 20 nye studerende på DBI i det nye semester. På TKM-uddannelsen er
der optaget 14 nye studerende. Samtidig ved vi, at nogle
af de nye teologistuderende

ved Københavns Universitet,
kunne have interesse i at bruge DBIs faciliteter, så vi håber,
at kunne byde velkommen til
mindst 20 nye studerende.

dybest set er DBI en tjener
for menigheden – vi ønsker at
uddanne bibeltro og missionerende teologer til en tjeneste i
Danmark og i udlandet.

Tjener for menigheden

550.000 kr. pr. måned

denne vigtige opgave. Tak for
de mange gaver, vi har fået de
sidste måneder. De sidste 5
måneder af året skal vi bruge
ca. 2.750.000 kr. i gaver, hvilket vil sige 550.000 kr. pr.
måned.

I første omgang er DBI her for
de studerendes skyld. Men

Tak til enhver som i 2004
har bakket økonomisk op om

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

mødekalender

husk i forbøn

økonomi

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
Kontorfuldmægtig
Jette Frida Jessen

Undervisning

Møder i september ved
studerende og ansatte
1.
2.
7.
9.

Sæby IM
Skagen IM
Køge IM
Frederikssund
Frimenighed
15. Gl. Tommerup IM
21. Frederikssund IM
24.-26. Silkeborg IMUweekend
25. Odense IMU, Bethania
27. Bornholm ELM

Bed om/for
· de nye studerende på DBI
· undervisningen på DBI i
det nye semester
· at Guds ord må være rettesnor for kirkens forkyndelse.

Gaver til DBI i juni
Mio.kr.
4

3

Budget

Tak for
· alle dem, som tjener DBI
på forskellig måde – med
gaver eller praktiske opgaver.
· at Gud har velsignet DBI’s
arbejde indtil i dag.

2
Indkomne gaver
1

Studiekoordinator
Nicolai Techow

Mødevirksomhed

0

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

Rejsesekretær
David M. Carlsen
Fritidsrejsesekretær
Svend Aage Paulsen
Tlf: 47315618
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Månedsbudget: 399.500 kr.
Indkomne gaver i juli: 197.963 kr.
Bagud i forhold til budgettet pr. 31. juli: 749.135 kr.
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Nicolai Techow blev i
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april præsenteret i DBIposten. Han forsvarede i juni
sin ph.d.-afhandling og er pr.
1. august blevet ansat som
studiekoordinator på DBI. Vi
har bedt ham fortælle lidt om
hans afhandling.

Nicolai Techow under forsvaret for sin ph.d-afhandling, som er et opgør med den moderne teologis Paulus-opfattelse.

Tre år, du.
Man lærer et og andet.
Jeg er blevet bedt om at fortælle om den ph.d.-afhandling,
som jeg har været ansat ved
Københavns Universitet i godt
tre år for at skrive og nu har
forsvaret. Og det vil jeg selvfølgelig hellere end gerne.
Afhandlingen hedder ’Sinners’
and Works of Law in Gal 2,1521. A Study in Paul’s Line of
Thought (oversat: ’Syndere’
og lovgerninger i Gal 2,15-21.
Et Studie i Paulus’ tankegang).
Den handler altså om Galaterbrevet 2,15-21, og er en
undersøgelse af, hvordan Paulus’ tankestrøm eller argumentationslogik fungerer i denne
passage – især hvad angår
hans tale om ’lovgerninger’ og
om at være eller blive fundet
som ’syndere’. Det, jeg gør i
afhandlingen, er at fremsætte
og argumentere for min fortolkning af passagen og dens
detaljer i en kritisk dialog med
andre fortolkningsforslag.

Baggrunden
Hvorfor nu bruge så lang tid
på sådan et emne? Forskere
har i små tredive år heftigt
debatteret, hvordan Paulus
forstod Moseloven. Helt centralt i diskussionen er spørgsmålene: ”Hvad betyder det
egentligt, når Paulus skriver,
at retfærdighed eller retfærdiggørelse ikke er ’ved loven’
eller ’ved lovgerninger’?” – ”og
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hvorfor ikke ’ved lovgerninger’?” Det er nok nogle af de
mest afgørende spørgsmål
man overhovedet kan stille,
og det i sig selv berettiger, at
man beskæftiger sig intensivt
og længe med det. Men netop i
disse år er der den yderligere
begrundelse for at arbejde
grundigt med emnet, at der
blandt forskere og i præstekredse rundt omkring breder
sig en forståelse af svarene
på disse spørgsmål, som ofte
går under navnet ’det nye Paulusperspektiv’. Dette ’nye’ perspektivs forståelse af Paulus’
tale om retfærdiggørelse ’ikke
ved lovgerninger’ går blandt
andet ud på, at det, Paulus
mener, ikke (eller i hvert fald
ikke primært) er, at et menneskes frelse ikke sker ved gode
gerninger eller et moralsk liv.
I stedet er pointen bare den,
at hedninger ikke bliver frelst
ved at blive jøder og overholde typiske jødiske rituelle
forskrifter, såsom omskærelse,
sabbat og madlove. Med andre
ord går denne forståelse ud
på, at den reformatoriske forståelse af retfærdiggørelseslæren er en misforståelse, hvis
den tages som en gengivelse
af, hvad Paulus mente.

Udfordringen
Det kan være nærliggende at
reagere på sådan en fortolk-

ning med at afskrive den som
vranglære nærmest pr. reﬂeks.
Og der er også grund til intet
mindre end kolossalt stædig
skepsis, når en fortolkning
indebærer en fornægtelse af
de reformatoriske bekendelsesskrifter som en korrekt
forståelse af de bibelske teksters betydning. Men hvis vi
som bibeltro teologer tager
alvorligt, at vi skelner mellem
Bibelen som den normerende
norm og bekendelsen som
den normerede norm, så er
det vigtigt at vi er villige til at
undersøge, om vores normerede norm svarer til det, den
normerende norm rent faktisk
siger – for at forbedre og eventuelt korrigere vores forståelse
af Guds åbenbaring.

Resultater
Der er ikke her plads til, at jeg
kan forklare de resultater, jeg
er kommet frem til grundigt.
Men jeg kan skitsere et par af
de vigtigste i deres bredere
perspektiver.
For det første tager det nye
Paulusperspektiv fejl, når det
siger, at den reformatoriske
forståelse af retfærdiggørelseslæren er forkert. Når Paulus
afskriver ’lovgerninger’ som
basis for retfærdiggørelse, er
det ikke først og fremmest
jødiske ritualer, han taler om,
men hele det høje moralske

niveau, som et liv efter Moseloven handler om. Paulus
mente virkeligt og i første
række, at et menneskes frelse
for Guds domstol på dommens dag ikke sker ved dets
gode gerninger eller moralske
liv men på trods af, at sådan
et liv ikke er godt nok. Det
er netop den grundlæggende
motor i hans argumentation,
at også moralsk højtstående
jøde-kristne mødte Kristus
som korsfæstet, da de kom til
tro på ham. I Kristi kors nåede
loven sin ultimative betydning. Og denne betydning var
en dødsdom over Kristus og
dem, han døde for. I Kristi
kors blev altså ikke kun hedninger, der for manges vedkommende havde en beskidt
fortid, men også jøder, som
typisk var relativt pæne mennesker, dømt til døden som
syndere. Det er intet mindre
end en integreret del af det at
blive retfærdiggjort, at man
bliver dømt til døden som en
synder af Guds lov, sådan som
den ultimativt bliver åbenbaret i Jesu kors. Her bliver nok
så moralske mennesker dømt
som syndere. Og deres eneste
retfærdighed på dommens
dag er – fuldstændigt restløst
– at de bliver tilregnet Kristus
og det, han har gjort. Derfor
sker retfærdiggørelse ikke ’ved
loven’ eller ’ved lovgerninger’.

For det andet er det, så vidt
jeg kan se, helt centralt i Paulus’ tankegang, at i Jesu død
og opstandelse er dommedag
på forhånd brudt ind og tilstede i vores verden. Og derfor når Skriften sin ultimative
betydningsfylde og opfyldelse
i Jesu død og opstandelse. Det
betyder, at når Paulus læser
det Gamle Testamente, ser han
det så at sige igennem Jesu
død og opstandelse. Det er de
’briller’ han altid har på. For
her har han Skriftens betydningsklimaks.
Jeg kunne snakke om,
uddybe og skrive i lange baner
om disse og andre pointer,
som jeg er kommet frem til.
Nogle af de studerende på DBI
er allerede blevet ’udsat’ for
det. Men jeg håber, at denne
korte smagsprøve kan give et
indtryk af, hvad afhandlingen drejer sig om, og at den
beskæftiger sig med meget
centrale emner, såsom hvordan mennesker bliver retfærdiggjorte, og hvordan Bibelen
hænger sammen. Jeg håber, at
dens indhold gennem forskellige formidlingsled kan blive
til hjælp for jer, som vi på DBI
arbejder for at tjene.

Af studiekoordinator Nicolai Techow

16/08/04 17:01:31

04.

Guds ord står
fast om end
tiderne skifter

månedens citat
Vor hellighed er i himmelen,
hvor Kristus er, og ikke i verden,
synlig for vore øjne som markedskram på torvet.
Martin Luther

“

|

Ethvert ord fra Gud er lutret, han er skjold for dem, der

søger tilflugt hos ham. Føj intet til hans ord, for at han ikke

aktuel kommentar

Gudstro alene
gør ikke en kristen
“

|

Det er jo godt, hvis vi i Folkekirken kan

blive enige om at tro på en skabende Gud,

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

skal irettesætte dig, så du står som løgner. Ordsp. 30,5-6

men dermed er alting jo ikke i fineste orden.
Skønt der ikke er noget glædeligt ved sagen om Taarbækpræsten, er det dog glædeligt at den nu skal for præsteretten. Bedre i hvert fald end at folk ﬂest sidder tilbage med
det indtryk, at man da sagtens kan være præst uden at tro
på Gud. Men nogen selvfølge er det nok ikke, at Grosbøll vil
tabe sagen. Hvis han vinder den, vil det være en teologisk
katastrofe for folkekirken og konsekvenserne synes helt
uoverskuelige. Signalet vil være, at kristendom kan være
hvad som helst og at gud ikke er andet, end hvad gud er for
os. Desuden vil det være dobbeltmoralsk og inkonsekvent
at lade Taarbækpræsten slippe, når en præst for få år siden
blev fyret for en langt mindre afvigelse i læren.

Taber han sagen
Taber han derimod sagen, hvad han forhåbentlig gør, vil
det være en yderst tiltrængt markering af, at der ér grænser
for, hvad folkekirken vil rumme. At fornægte eksistensen
af en skabende Gud, der er til, uafhængig af vi menneskers
bevidsthed, er at gå over grænsen. I en tid, hvor mange,
mange mennesker forholder sig til gud, - som om gud bliver
hvad vi forestiller os - er dette et yderst vigtigt signal at få
sendt. Kirkens tro er tro på en Gud, der er der forud for os,
uafhængig af os, uden for os. En virkelig Gud, en levende
Gud.
I hele denne sag er det jo i øvrigt glædeligt, at et stort ﬂertal af præsterne i Folkekirken, har stillet sig bag kritikken
af Grosbøll. For en, der gennem mange år har hørt hjemme
på kirkens såkaldte højreﬂøj, er det jo en særlig oplevelse
pludselig at beﬁnde sig blandt majoriteten. Når så nogen
ligefrem beskylder os for næsten at have fået magten i kirken, kan man jo bare le af det. Det er langt fra at være så
godt – desværre.

Selv om sagen vindes
For selv om sagen mod Grosbøll bliver vundet – er der stadig langt mellem den generelle forkyndelse i folkekirken og
Evangeliets og Bibelens budskab om Gud. Hvis da bare det
store ﬂertal af præster også ville lægge røst til forkyndelsen
af Guds vrede over ondskab og synd. Til forkyndelsen af
Jesu stedfortrædende død. Til troen på opstandelse, dom og
evigt liv. Til en bibelsk etik og moral. Til et kald til omvendelse, tro og liv med Jesus Kristus. Dette ville have mange
gange større betydning for kirkens liv og menneskers frelse
end en i øvrigt nødvendig retssag mod en gudsfornægtende
præst.

Af Jens Jørgen Rasmussen
præst i Folkekirken, medl. af DBI´s styrelse
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Guds ord må være målestok og rettesnor i ethvert forhold i livet. I ordet er nemlig hans klare vilje
åbenbaret, skriver Thomas Holden Jensen.
Ethvert ord fra Gud er sandhed, det er renset for alle
urenheder – helligt, sandt og
ret.
Ordet taler sandelig ind i
vores situation i dag – der er
brug for at fremholde skriftens egne ord om værdien af
Guds ord.

Nutidens
alvorligste problem
Den stigende mistillid og ligegyldighed overfor skriften er
nutidens alvorligste problem.
Vi behøver ikke kun pege
ﬁngre ad ’de andre’, dvs. dem,
som ikke har Herren som Gud.
Langt ind i vore egne sammenhænge, ja, i vort eget hjerte,
hører vi den gamle slanges
tale: ”Har Gud virkelig sagt?…”
(1. MOS 3,1). Det er en snigende
fare, som også vi, der regner
os for bibeltro må tage dybt
alvorligt, at tilliden til ordet
som absolut sandhed smuldrer, hvis ikke Herren får lov at
overbevise og vejlede os.

troens tillid til skriften, hvori
Herren har åbenbaret sig.
Bibelen siger ikke alt om Gud
– der er mange skjulte ting (5.
MOS 29,28), men den siger os
tilstrækkeligt til at vi kan vide,
hvem han er, og hvordan vi
skal ﬁnde ham.
Endvidere må Guds ord være
målestok og rettesnor i ethvert
forhold i livet. I ordet er nemlig hans klare vilje åbenbaret.
Der er rigtignok ting, der ikke
nævnes noget om i ordet,
enten direkte eller indirekte;
der må vi give hinanden frihed, men i de sager hvor
skriften udtaler sig, er det af
afgørende betydning, at vi har
villighed til at indrette os efter
det – og bøje os for det. Også i
de tilfælde, hvor vi ﬁnder det
vanskeligt at indrette os efter
ordet, må vi lade skriftens ”Så
siger Herren” afgøre sagen, og
ikke forsøge at bortfortolke
det vanskelige eller det, vi
ikke bryder os om.

Et teologisk figenblad
Så siger Herren
Vi må tillade os den ’naivitet’,
at vi regner bibelen i hele dens
udstrækning som Guds ord til
os, og af indiskutabel sandhedsværdi, fordi det kommer
fra ham, som har skabt os og
givet sig selv hen for vore synder, hvis ordet virkelig skal få
os i tale. Det er ikke en intellektuel overbevisning, men en

Det siges, at skriften er uklar;
at dette og hint er et ’tolkningsspørgsmål’. Der kan være
tvivlstilfælde, men for mig at
se er det ofte blot et teologisk
ﬁgenblad, som man forsøger
at skjule sin nøgenhed bagved
– for skriften er, i hvert fald,
når det drejer sig om frelsesog læremæssige spørgsmål,
meget klar. Hvis bibelen nogle

steder virker uklar, er det som
regel muligt at ﬁnde et andet
bibelord, som kaster lys over
sagen; dvs. at vi lader skriften
tolke sig selv.
Men det kræver, at vi bruger
ordet ﬂittigt. Det er nemlig af
største betydning, at vi bruger
tid på at læse og høre ordet
forkyndt. Herved styrkes og
næres troen og indsigten øges.

Hverdagens kraftcenter
Den personlige andagt med
bibellæsning og bøn, er hverdagens kraftcenter, når det
drejer sig om alt kristent liv og
forkyndelse. I skriften møder
Gud os og åbenbarer sin
herlighed for os. Det er her,
vi lærer ham at kende. Han
fortæller os om sin hellighed
og kærlighed, sin vrede over
synden men dog kærlighed til
synderen og om sin søn, der
blev såret for vore overtrædelser. Hver side i bibelen indeholder Guds budskab til alle
mennesker. Det er det ord vi
skal forkynde og leve på gennem tidernes skiften.

Af stud. theol.
Thomas Holden Jensen

16/08/04 17:01:34

