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Ved Jens Ole Christensens
fratræden som rektor
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I Jens Ole har vi haft en meget kom-

FOTO: CHRISTIAN RAHBEK OLSEN

“

petent leder, der med stor manøvredygtighed har været med til at føre DBI videre i en positiv retning.
Med udgangen af marts måned
forlader Jens Ole Christensen
sin stilling som rektor på DBI
for at tiltræde som generalsekretær for Luthersk Missionsforening.

Det lille og det
store perspektiv

02619
Dansk Bibel-Institut
Frederiksborggade 1B 1.
1360 København K

Maskinel magasinpost

Siden 1. august 1999 har Jens

Ole varetaget den daglige
ledelse af DBI. Det har været
en periode med store udfordringer og mange forandringer. I Jens Ole har vi haft en
meget kompetent leder, der
med stor manøvredygtighed
har været med til at føre DBI
videre i en positiv retning.
Han har haft blik for de store
linier, en egenskab, der er så
vigtig for en leder. Men samtidig har han i kraft af sit dybe
menneskelige engagement og
sit lyttende sind også altid
haft syn for den enkelte. Med
sin rige udrustning også som
forkynder, sjælesørger og
lærer har han sat mange spor
efter sig, og med sine evner til
at formidle ud til en bredere
kreds har han gjort DBI kendt
i oﬀentligheden i en langt
større grad, end tilfældet har
været tidligere.

Velforberedt og analytisk
I styrelsen har vi været meget
trygge ved Jens Ole som rektor på DBI og haft et særdeles
godt samarbejde med ham.
Han har sat et meget positivt
præg på styremøderne med

mange velforberedte og inspirerende indlæg, og vi har ofte
nydt godt af hans udprægede
analytiske evner. Vi havde gerne set samarbejdet med ham
fortsat i en længere årrække
endnu, men sådan skulle det

altså ikke være.
Vi ønsker Jens Ole Guds nåde
og velsignelse i hans nye kald
og takker for de knap 6 år, vi
ﬁk så stor glæde af ham på DBI.
Af Egon Kattner, formand

TKM-studerende uden SU
“
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SU-styrelsen har stoppet støtten til studerende ved Missjonshøgskolen (MHS) i Stavanger.

SU-styrelsens beslutning betyder, at de 8 studerende, der
startede på TKM-uddannelsen
i sommers ikke får SU til deres
studier på MHS. Vi frygter, at
der i den kommende tid kan
komme ﬂere nej’er fra SU-styrelsen.
På den baggrund har DBI’s
styrelse besluttet, at vi vil
gøre, hvad vi kan, for at
hjælpe de studerende økonomisk frem til deres eksamen
til sommer. Det er vi nødt til
at gøre uden om den daglige
drift af DBI. Derfor vil vi nævne to muligheder for jer:
For det første: Man kan sende
penge direkte til girokonto:

1568 515 eller bank nr.: 9530
– 1568515. Det er en konto,
DBI administrerer, og som
bruges til de studerendes egen
indsamling. Pengene herfra vil
blive fordelt ligeligt mellem
trængende TKM-studerende.
For det andet: Vi vil bede jer
overveje at sponsere en studerende. En sponsering kan
bestå i, at en menighed, en
kreds, et samfund (eller 2-3 i
fællesskab) støtter den studerende. For at få et beløb svarende til SU, skal der samles
ca. 50.000 kr. ind pr år.

Gensidigt udbytte
Sponseringen kan evt. kom-

bineres med en aftale mellem
forsamlingen og den studerende om en gensidig forpligtelse. Som modydelse til
støtten kan den studerende fx
love at prædike i forsamlingen
et antal gange om året eller
deltage som leder i det lokale
ungdomsarbejde, juniorarbejde eller lignende. Det må jo
komme an på de lokale behov
og studentens nådegaver og
evner.
Kontakt DBI og få ideer til,
hvordan en ordning kan skrues sammen. Vi kan eventuelt
også være med til at sætte
studerende og forsamlinger i
forbindelse med hinanden.

Indrømmet: Det er nød, der
får os til at tænke disse tanker.
Men måske kan det blive en
berigelse, både for student og
forsamling: Forsamlingen får
tilført arbejdskraft og direkte
kontakt med et spændende
studiemiljø.
Den studerende får ved siden
af studiestøtten god praktisk
træning, forbedere og måske
en sendemenighed. SU-styrelsen kan nemlig levere penge;
men – så vidt vi ved – ingen
forbøn.

Af rektor Jens Ole Christensen

02.

Kursus med
Paul Hiebert
Den internationalt kendte professor Dr. Paul Hiebert holder
den 20.-24. juni et kursus i
København. Hiebert er anerkendt for sit arbejde indenfor
missiologi og antropologi.
Kurset er arrangeret af
Luthersk Missionsforenings
Missionskole i samarbejde
med Dansk Bibel-Institut. Se
pris og andre oplysninger
under www.missionsskolen.dk/
Undervisning/Kompaktkurser.
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SMS-kollekt
til DBI
“
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Giv gaver med din

DBI’s årsregnskab 2004
Indtægter

og meget bekvemt.

Gaveindtægter
Bogsalg mv.
Fordelingspuljen
Tips- og Lottomidler
Andre indtægter
Ialt

|

Luther ønskede ikke at begynde en

ny fanklub og discipelskare, som kunne
holde hans navn i hævd og ære.

Resultatopgørelse 2004

mobil via sms. Nemt

Søndag den 24. april har DBI
kollektdag i landets kirker. I
ugen omkring kollektdagen,
det vil sige den 23/4 til 1/5, er
det nu muligt at give en kollekt til DBI via mobiltelefonen.
Skriv ordet ’kollekt’ i en SMS,
og send den til 1299, så bliver der trukket 25 kr. på din
telefonregning. Du får en SMS
retur, som så skal godkendes
inden beløbet trækkes. Vil
du give mere end 25 kr., kan
du f.eks. skrive ’kollekt 100’,
så vil der blive trukket 100
kr. Desværre kan kunder hos
Telia/Orange indtil videre ikke
give kollekt gennem SMS.

“

Regnskab 04

Budget 04

Regnskab 03

5.202.094
-19.440
79.651
223.200
573.621
6.059.126

5.244.000
24.000
100.000
200.000
645.000
6.213.000

4.812.191
-16.269
83.622
190.134
556.563
5.626.241

Løn, pensioner og sociale ydelser
Lokaleomkostninger
DBIposten
Øvrige omkostninger
Renteindtægter
Renteudgifter
Afskrivninger
Ekstraordinære udgifter
Ialt

-3.763.058
-894.165
-459.015
-614.511
0
-14.764
-25.292
0
-5.770.805

-3.744.500
-962.000
-498.000
-968.500
0
-30.000
-10.000
0
-6.213.000

-3.571.829
-867.052
-304.659
-845.088
508
-25.708
-22.926
0
-5.636.754

Årets resultat

288.321

0

-10.513

Udgifter

Hvad vil det sige
at være luthersk i dag?
Martin Luthers væsentligste
ærinde var, at viderebringe
den indsigt, han havde fået om
det at være Guds barn, skriver
Claus Grønbæk.

Stud.theol/TKM Mikael K. Nielsen
Indlæg til DBIposten sendes til
dbi-posten@dbi.edu
DBIposten sendes gratis til
interesserede
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Balance pr. 31. december 2004

I sidste nummer af DBIposten,
introducerede vi Jens Bruun
Kofoeds bog Text and History
til 170 kr. + forsendelse. Det
er en fejl. Vi beklager. Bogen
koster 349 kr. + forsendelse.

Aktiver
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Ialt

31-12 04

31-12 03

337.996
1.672.971
2.010.937

307.720
1.114.165
1.421.885

Passiver
Egenkapital
Hensættelser
Langfristet gæld
Kortfristet gæld
Ialt

31-12 04

31-12 03

600.103
511.255
456.981
442.598
2.010.937

324.532
111.952
506.629
478.772
1.421.885
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økonomi |

Guds velsignelse, venners opbakning og store besparelser gav flot resultat.

Økonomi 2004 og 2005
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

På denne side af DBIposten
kan du se regnskabet for 2004.
Det er opmuntrende læsning.
De sidste to måneder af 2004
så det ud til, at vi ville få
et stort underskud – og så
endte det med 288.000 kr.
i overskud. Men hvorfor er
resultatet blevet så godt? Det
skyldes Guds velsignelse og
stor opbakning fra mange DBIvenner. Samtidig har DBI haft
en stram udgiftsstyring, som

har ført til 430.000 kr. lavere
udgifter end budgetteret. Deri
er i regnet 105.000 kr. i portotilskud til DBIposten fra fordelingspuljen.

Nu er vi så et godt stykke
inde i det nye år. I 2005 skal
vi bruge 360.000 kr. mere i
gaver end sidste år. Som det
ses i økonomigrafen nedenfor,
har vi ikke fået en særlig god

start de første 2 måneder af
året, og selvom vi godt ved, at
DBI får mange gaver sidst på
året, er det ønskeligt med en
mere jævn fordeling over året.
Det betyder meget for os, at
der nu er 315 personer, som
har tegnet gavebrev til DBI og
tilsammen giver ca. 1.5 mio.
om året. Andre er gået ind i en
fast givertjeneste ved at give
faste beløb gennem PBS eller
på girokort.

mødekalender

husk i forbøn

økonomi

Ønskes: Jævn indtægt

Desuden er det nu blevet
muligt at give gaver med dankort over vores hjemmeside
www.dbi.edu.
Tak for forbøn og økonomisk
opbakning i 2004. Og tak, om
du også vil have DBI med i
dine tanker og givertjeneste i
2005.
Med venlig hilsen
Kurt Dalsgaard
Landssekretær

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
Kontorfuldmægtig
Jette Frida Jessen

Undervisning
Studiekoordinator
Nicolai Techow

Mødevirksomhed
Rejsesekretær
Thomas Gudbergsen
Fritidsrejsesekretær
Svend Aage Paulsen
Tlf: 47315618

Møder i april ved
studerende og ansatte
3.
5.
5.
6.
6.
7.
12.
13.
14.
18.
19.
24.
26.
27.
27.
28.
29.
30.

Bethesda, Kbh. IM.
Ørum IM
Nordborg IM
Sønderborg IM
Holstebro IMU
Sdr. Kongerslev IM
Haslev IM
Nyborg IM
Bornholm ELU
HUK, Herlev
Apostelkirken, Kbh.
DBI’s Kollektdag
Kingo Kirke, Nørrebro
Odense IMU
Tønder LM
Bevtofte IM
Agerskov LM
Skærbæk LM

Bed om/for

Gaver til DBI i februar

· at de TKM-studerende,
som har fået afslag på SU,
alligevel må få mulighed
for at færdiggøre deres
uddannelse.
· at SU-styrelsens beslutning må blive ændret.

4

Tak for

2

- et ﬂot regnskab i 2004 og
for venners opbakning.
· mange motiverede studerende på DBI.
· friheden i den lutherske
tro.

Mio.kr.

3

Budget

Indkomne gaver

»Jeg beder om, at folk vil lade
mit navn ligge og ikke kalde
sig lutherske, men kristne.
Hvad er Luther? Læren er da
ikke min! Jeg er da heller ikke
korsfæstet for nogen (1 KOR
1,13). Paulus ville ikke vide
af, at de kristne skulle kalde
sig paulinske eller petrinske
(1 KOR 3,4-7 OG 21-23 JF. OGSÅ 1,12);
de skulle kalde sig kristne.
Hvordan skulle vel jeg – elendige, stinkende gødningesæk
– komme dertil, at man skulle
opkalde Kristi børn efter mit
ulyksalige navn?« Luther,
1522.

Luthers motiv

1

0
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Månedsbudget: 425.000 kr.
Indkomne gaver i februar: 150.729 kr.
Bagud i forhold til budgettet pr. 28. februar: 488.493 kr.

Dette citat kunne blive indledningen (og afslutningen?)
på den korteste artikel i DBIpostens historie, fordi den
kort og godt slår fast, at overskriften på artiklen er misforståelig, og at mange ophedede
diskussioner og fordomme har
været og er helt forfejlede, når

det begynder at handle om,
hvem der er mest luthersk,
hvad det vil sige at være
luthersk (og i virkeligheden,
hvad det ikke vil sige!), for det
var slet ikke Luthers sigte. Han
ønskede ikke at begynde en ny
fanklub og discipelskare, som
kunne holde hans navn i hævd
og ære. Nej, han ønskede at
viderebringe den indsigt, han
havde fået om det at være
et Guds barn, så den kunne
gavne og tjene de kristne, der
skulle følge efter ham.

personen Luther, så man kan
koncentrere sig om, hvad der
er vigtigt. Og så er der faktisk, uanset på hvilken side
af Luther man beﬁnder sig,
meget at blive glad for og styrket af.
Nu tillader pladsen i denne
artikel jo ikke en opremsning
af emner, så lad mig i stedet
koncentrere mig om et par
opdagelser, som spiller en stor
rolle for mig, og som jeg tror,
vi er mange, der har brug for
at blive mindet om!

Fjerner alt flimmer

Retfærdiggørelse af tro

Det er vigtigt at holde sig for
øje, når der går lidt for meget
partisoldat i den, og når det
går mere op i et forsvar for
personen Luther og hvad han
måtte mene, tænke og sige om
dette og hint, end hvad Gud
ønsker at sige os.
Personligt har jeg det godt
med det anførte citat, for det
fjerner alt ﬂimmer omkring

Jeg er godt klar over, at en
sådan overskrift kan få det
hvide frem i manges øjne,
fordi det lyder så tungt og
teoretisk. Ikke desto mindre
tror jeg, at det er vigtigt i en
tid som vores at besinde sig
på dette.
Men Luthers opdagelse og
påmindelse om Guds ufattelige nåde og tilgivelse, som

bliver os til del ved troen
alene – altså ikke som en fortjenstmedalje for en ihærdig
indsats, men grundet i Guds
ubeskrivelige kærlighed og
vilje til at frelse umulige syndere som dig og mig – er en
fantastisk virkelighed, som jeg
må få lov til at leve i og dagligt glædes ved.
Nu er problemet nok ikke, at
vi ikke har hørt det før, men
snarere at vi har hørt det så
mange gange med vores ører,
at vi står i fare for at sige: ”Ja,
ja, det ved jeg godt, men nu
er der altså andre ting, der er
mere vigtige!” Og lige så stille
mister vi det!
Og det er ikke den gamle
sang om og forsvar for, at en
prædiken altid skal handle om
det, og at vi ikke må undersøge andre emner, føle noget
etc. Det handler om at have
dette som et levende fundament i sit liv, at vi hører det
med hjertet, så vi dagligt lever
i glæde og taknemmelighed
over Guds ufattelige frelse.
På den baggrund bliver det en
tryg, men spændende opdagelsesrejse ind i alt det, som Gud
ønsker at lede mig igennem
af nådegaver, evangelisation,
menighed – og livet med dets
muligheder i øvrigt.
I min egen tjeneste som
præst med alle de spændende
og udfordrende samtaler, prædikener og mennesker oplever
jeg igen og igen, hvor fantastisk det er at vide, at syndernes forladelse ikke bygger på
alt det, jeg gør, men på Guds
nåde. Og især når humøret,
kræfterne og resultaterne svigter, er det godt at vide, at Gud
og hans nåde ikke svigter.

(og måske formaning!?) er, når
det handler om Bibelen. Igen
er det ikke noget nyt for os,
at det er en god idé, hvis vi
på en eller anden måde kan få
Bibelen inddraget i vores liv
og menighedssammenhænge!
Men ét er at vide det teoretisk
– noget andet at gøre det!
Luthers påpegning af Bibelen
er, at den er Guds ord til os,
som skaber tro og giver os liv.
Samtidig er den et fundament
og en autoritet i vores liv og
meninger, hvilket er en stor
udfordring for os alle.
Lever vi af Guds ord og lader
det fylde os og skabe liv i os,
eller har vi det bare som en
overskrift, som vi godt ved, at
vi skal sige? Lader vi det være
en autoritet ind i vores hverdag, som giver Gud ret - også
når vores følelser og lyster til
at overhøre og fravælge synes
stærkere?

Worms 1521
Luther bliver med sine ord og
sit liv en stærk opfordring til
os alle om at leve af Bibelen
og lade den være autoriteten i
vores liv. Det kommer måske
tydeligst til udtryk i hans
kendte sætning fra Rigsdagen i Worms i 1521, hvor han
blev truet til at tilbagekalde
sine evangeliske skrifter og
angreb på den katolske kirke.
Med truslen og usikkerheden
hængende over hovedet, sagde
han: »Medmindre jeg overbevises ved skriftens vidnesbyrd
eller ved klare grunde, kan
jeg ikke tilbagekalde. Thi jeg
tror hverken på pavens eller
kirkemødernes ufejlbarlighed,
da det er vitterligt, at de ofte
har taget fejl og modsagt sig
selv. Jeg er overvundet af de
af mig anførte bibelord, og
min samvittighed er fanget i
Guds ord. Tilbagekalde kan og
vil jeg ikke, thi det er farligt
og ikke rådeligt at handle mod
sin samvittighed. Gud hjælpe
mig. Amen.«

Bibelen
Et andet punkt hvor Luther
kan være til stor opmuntring

Af Claus Grønbæk,
præst i Københavnerkirken
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Jesu offer
- soning for synd
DE

månedens citat
Den der går op på prædikestolen
uden frygt går ned uden frugt.
Biskop L.N. Balslev, 1905
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Gud handler oppefra ved at besejre Djævelen,

synden og døden. Gud handler gennem Jesus
nedefra ved at Jesus opfylder Guds lov og lider
straffen under Guds vrede.
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aktuel kommentar

Fortolkning
eller omtolkning
“

|

Vi står i en stadig fare for at omtolke,

fornægte og fortrænge det, som vi ikke
bryder os om.
For nogle år siden fortalte en præst om hendes åndelige
rejse ind i en ny religiøs erkendelse. Nu troede hun ikke
længere på tilgivelse, for det stred mod hendes verdensbillede at inddele sine handlinger i godt og ondt.
En anden præst har i tale og skrift i efterhånden mange år
brugt energi på at gøre op med talen om to muligheder på
dommens dag. Men det betyder ikke, at trosbekendelsens
ord om, at Kristus skal komme igen for at dømme levende
og døde, ikke er sand. Ordet dømme betyder bare præcis det
samme som ordet frikende, frelse.
En tredje præst er blevet verdensberømt, fordi han mener,
det pinedød er nødvendigt at omdeﬁnere gud. Når han bruger ordet Gud/gud, så mener han egentlig det mellemmenneskelige eller næsten.
For nylig har et bispekollegium udtalt, at ud fra et bibelsk
helhedssyn, er homoﬁlt samliv i det registrerede partnerskab en ansvarlig måde at forvalte sin seksualitet på. Seks
ud af til biskopper vil endda legitimere det med Guds navn
og Guds velsignelse i et vejledende ritual.

Fortolkning eller...
Det er svært at befri sig fra et indtryk af, at disse præster og
teologer er lodret uenig med Bibelen og trosbekendelse. Men
selv vil de stædigt sige, at de blot anvender gamle kristne
sandheder ind i en moderne tid. Deres nøgleord hedder fortolkning. Man må spørge ind til helheden og anliggendet i
Bibelen og trosbekendelsen og så oversætte det til ord, der
siger nutidens mennesker noget.
Jeg har selv lettere ved at tale med ikke-kristne humanister. Her kan vi trods alt blive enige om, hvad vi er uenige
om. Det kan være vanskeligere at tale med en præstekollega,
der fastholder kristne ord og begreber, men fylder dem med
et helt andet indhold.
Mod nutidens teologiske trend må vi fastholde, at der er
forskel på fortolkning og omtolkning. Vi bliver aldrig færdige med at fortolke og tilegne os meningen med de bibelske
sandheder, men vi står i en stadig fare for at omtolke, fornægte og fortrænge det, som vi ikke bryder os om.
Søren Kierkegaard har en spydig bemærkning til samtidens
bibeltolkning, som han mente, ofte var en bortforklaring af
Bibelens radikale indhold. Den lyder sådan: Hjælp mig. Jeg
kan ikke holde ud at være alene med teksten. Stik mig en
fortolkning.

Sognepræst Børge Haahr Andersen, medlem af DBI’s styrelse

Mel Gibsons The Passion of the Christ (2004) satte i den grad billeder på, hvordan Jesu lidelse var.
I forrige udgave af DBIposten
viste jeg, at Gud handler i Jesu
Kristi død og opstandelse ved
at besejre Djævelen, synden
og døden. Svenskeren Aulén
mener, at den ’klassiske forsoning’ skal forstås sådan. Der
er også en række skriftord, der
udtrykkeligt siger, at Jesu død
er en soning under Guds vrede
for menneskets synd imod
Guds lov. Dette aspekt af Jesu
død kaldes den ’objektive forsoning’. Anselm af Canterbury
var den første, der udformede
en lære om det.

Jesus døde
for syndens skyld
Paulus taler om, at Gud ikke
sparede sin Søn, men gav ham
hen for vore synder. Gud gjorde Jesu blod til et sonoﬀer.
Derved har Kristus løskøbt os
fra lovens forbandelse. Tankegangen er, at det var ét menneske, der syndede, og derfra
forplantede synden sig til alle.
Døden kom ind i verden ved
ét menneske og således skulle
livet komme ind gennem ét
menneske.
Det store paradoks er, at Jesu
stedfortrædende straﬂidelse
er en manifestation af både
Guds vrede og af Guds nåde.
Vreden retter sig mod synden,
og nåden retter sig mod synderen.

Afgørende hændelse
Det har objektiv betydning,
at Jesus døde. Gud forligte
os med sig selv ved Kristus.
Det var endda, mens vi var
Guds fjender, at vi blev forligt
med Gud. Det skyldes, at Gud
i Kristus forsonede alt med
sig ved at stifte fred ved Jesu
Kristi blod på korset.
Den objektive forsoningslære har en tendens til kun
at fokusere på, at Jesus som
menneske opfylder Guds lov,
og som menneske lider straffen for synden. Der er folk, der
afviser denne forsoningslære,
fordi de siger, at det er gerningsretfærdighed, når Jesus
som menneske opfylder loven.
Den beskyldning er rettet imod
Anselms lære om forsoningen.
Kritikken rammer ved siden af,
for Jesus er både sand Gud og
sandt menneske. Forsoningens
paradoks er, at Faderen giver
sin Søn hen i døden under sin
vrede over menneskets synd.
Sønnen dør frivilligt for disse
synder af kærlighed til de mennesker som begår synderne.

Loven og forsoningen
Paulus skriver, at Kristus satte
loven ud af kraft, for ved korset at forsone dem begge med
Gud til ét legeme (EF. 2,16). Hvad
betyder det? Af sammenhængen fremgår det, at loven i

den gamle pagt havde holdt
hedninger uden for i forhold
til Guds folk. Kristi død og
opstandelse ophævede alle de
love fra GT, som kun gjaldt
Israels folk i den gamle pagt.
Det er dog ikke sådan, at Jesus
ved sin død og opstandelse
har ophævet Guds lov som den
størrelse, der deﬁnerer Guds
vilje, og som markerer forskellen på godt og ondt. Paulus
kan sige, at Kristus løskøbte
os fra lovløshed (TIT 2,14), og:
»Sætter vi da loven ud af kraft
ved troen? Aldeles ikke: Vi gør
loven gældende!« (ROM.4,31)

Forsoningens
sammenhæng
Både hos Jesus og Paulus fremgår det, at Guds lov står fast.
Skriftet De tolv apostles lære
fra oldkirken regner De ti bud,
Det dobbelte kærlighedsbud
og Den gyldne regel for dækkende for Guds lov. I oldkirken
blev de kristne imidlertid
udfordret af Marcion. Han blev
som antinomist udelukket af
menigheden i Rom i år 144. De
kristne blev alligevel påvirket
af Marcion. De mistede synet
for lovens funktion og
derigennem for den
objektive forsoning.
Af lektor Carsten
Elmelund Petersen

