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MANGE NYE STUDERENDE
TIL SEPTEMBER

Nicolai Winther-Nielsen har mange jern i ilden, men

fælles for det hele er en dyb passion for Gammel Testamente.

GT, IT OG AFRIKA
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Christian Thomsen glæder sig til at begynde

på teologistudiet og satser på at blive præst.
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Af lektor Nicolai Winther-Nielsen
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I hele min forskerkarriere har jeg først og fremmest arbejdet med anvendelsen af IT-redskaber
til støtte for studiet af Gammel Testamente. Det
blev en kontakt med forskeren Eep Talstra fra
Det frie Universitet i Amsterdam, som gav inspiration til min afhandling fra 1995 og min nyeste
forskning.

GT og IT
Før jeg i 1987 kom med i forskergruppen i
Amsterdam havde jeg læst i Dallas hos en af de
førende forskere inden for Wycliffe Bibeloversætterne, som introducerede mig til de nyeste teorier om sprogets brug i tekster. Men i USA hørte
jeg også om de første projekter med at indtaste
Gammel Testamente som tekst og mulighederne
for at bruge en PC til at analysere sproget. Det
gik op for mig, at hvis vi virkelig skal forstå,
hvad der står skrevet i den oprindelige tekst,
skal vi kunne ”spørge” et redskab, der har lagret
al viden om hebraisk i sin hukommelse. Helt som
når bibeloversættere kun kan spørge modersmålsbrugerne for at få pålidelig viden om et
ukendt sprog.

For knap et år siden blev Christian gift med Lene. Nu starter han på DBIs bachelor i teologi.
Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Nicolai Winther-Nielsen arbejder på at lære de
studerende hebraisk ved hjælp af IT.
med verdens største gratis system for læring
kaldet Moodle, som bruges på DBI. Derudover
er jeg vejleder i ”overbevisende design” af viden
og redskaber som ekstern lektor ved Aalborg
Universitet.

Internationale og nationale opgaver
I de senere år har jeg arbejdet med projekter,
som udvikler EDB-programmer til brug for sproglig fortolkning af hebraisk. Jeg arbejder sammen
med Det tyske Bibelselskab om bibelsoftware.
Jeg skal være med i Talstras projekt under det
hollandske humanistiske forskningsråd fra 20102014, som skal skabe nye sproglige data til brug
i bibelsoftwaren. Desuden deltager jeg fra november 2010 og tre år frem i et EU-projekt under
Aalborg Universitet, hvor jeg leder arbejdet med
læringsteknologi til bibelhebraisk.
Et andet felt, jeg har arbejdet med, er netbaseret undervisning, og siden 2003 har jeg arbejdet

Specialiceret forskning
Min grundforskning ligger inden for meget specielle ”datalingvistiske” problemstillinger, som
små forskermiljøer rundt om i verden samt et
stigende antal Ph.d.-studerende arbejder med.
Netop nu er jeg mest optaget af at hjælpe studerende med at blive bedre til hebraisk og Gammel
Testamente ved at bruge IT-redskaber. Jeg har
oplevet et stort behov for det under et ophold
som forelæser i Madagaskar i foråret 2010, og jeg
har en passion for at udbrede billige og anvendelige sproglige redskaber til hebaisk-undervisningen i Afrika.

En af de nye studerende på bacheloruddannelsen
er Christian Thomsen. Han bor i Lyngby, men er
vokset op i præstegården i Skævinge, Nordsjælland. ”Det betyder meget for mig, at der på DBI
undervises åndeligt og ikke kun videnskabeligt i
Bibelen. Den personlige tro, som DBI kan tilbyde,
finder jeg ikke på universitetet. Derfor har jeg
valgt at læse på DBI. Også fordi DBIs Bachelor i
teologi tiltaler mig meget, da uddannelsen har
fokus på mission. Jeg har tænkt mig at bruge min
uddannelse til at blive præst”, siger Christian, som
glæder sig meget til at begynde på teologistudiet.

Dørene er åbne, så længe der er plads
Christian er ikke den eneste, som får sin gang på
DBI de kommende år. Midt i juli var 19 personer
tilmeldt DBI’s to uddannelser, som begynder den
30. august. De to uddannelser er DBI’s 4-årige bachelor i teologi og den kortere uddannelse, som
hedder Åben Uddannelse i Kristendom.
Ud af de 19 tilmeldte starter 12 på bachelorud-

dannelsen, og de sidste syv er på Åben Uddannelse i Kristendom, og her tager nogle et helt år,
mens andre tager enkelte fag.
Når denne DBI-post udkommer, er der formodentlig tilmeldt flere på studierne, for så længe
der er plads, holder vi dørene åbne. Hvis du her
på falderebet fatter interesse for vores uddannelser, er du velkommen til at kontakte os, og høre,
om du kan nå at hoppe på studiet.

Mulighed for fjernstudie
Vi vil også minde om, at to af fagene her i
efteråret kan tages som fjernstudie. Det gælder
Introduktion til GT og Etik og Livstolkning. Og til
foråret kan endnu flere fag tages som fjernundervisning.
Udover studerende ved DBIs egne uddannelser, har DBI stadig en del studenter fra Det
Teologiske Fakultet (TF), som bruger DBI som et
ressourcested ved siden af deres studie på TF.
Vi er vidende om, at der også starter nye på TF,
som vil komme på DBI. Tilsammen forventer vi
derfor at se mange nye ansigter på DBI i det nye
semester.
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Ny bog af Torben Kjær

Husk os med gaver, så vi

kan uddanne de 20 nye studerende på DBI.

2,6 mio. i gaver
og mangler 4 mio.
I det nye semester starter mere end 20 nye studerende på DBI. Nogle er fuldtidsstuderende og
regner med at tage den 4-årige bachelor i teologi,
andre tager den korte uddannelse på ét år, eller
man tager bare nogle enkelte fag.
Vi forventer således, at DBI den kommende tid
vil summe af liv, når både nye og gamle studenter tropper op til semesterstarten den 30. august.

Bed og giv
DBI ønsker at uddanne troende præster, missionærer og kirkelige medarbejdere, som har tillid
til Guds ord, og som brænder for at bringe det ud
til mennesker. Bed for både de nye og de gamle



|

Torben Kjær analyserer i sin nye

bog Jeg’et i Romerbrevet kapitel syv.

studenter på DBI, at de må blive bevaret i troen
på Jesus Kristus og blive udrustet til en tjeneste i
Kirken et sted i verden. Send os også penge, så vi
kan løse den opgave, som er vores: At danne og
uddanne unge og ældre til evangeliets tjeneste.
Hver måned har vi brug for godt ½ mio. kr. i
gaver. I juli fik vi godt 300.000 kr. – og de første
syv måneder har vi fået knap 2. 6 mio. De sidste
fem måneder har vi brug for 4 mio. i gaver. Tak
for din forbøn og økonomiske støtte.

Med venlig hilsen
Kurt Dalsgaard, Landssekretær
Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Gaveoversigt 2010
Månedsbudget: 551.546 kr. · Gaver i juli: 339.587 kr. · Bagud ift. budget pr. 31. juli: 1.292.578 kr.
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I Torben Kjærs nye bog analyserer han to centrale afsnit i Romerbrevet. Det ene handler om
det gode og retfærdige menneskes identitet og
selvforståelse i forhold til loven og synden (Rom
7,7-13). Det andet afsnit handler om den kristnes identitet og selvforståelse i forhold til Guds
lov og synden (Rom 7,14-25). Bogen indeholder
en grundig gennemgang af de to afsnit. Den
analyserer den græske tekst, men der bruges få
græske ord, og de er ofte sat i parentes. Desuden
er der to store sammenfatninger, der præsenterer
argumentation og helhedsforståelse uden græsk.
Derfor kan den læses uden kendskab til græsk.

Beskrivelse af den ikke-kristne

Bed om/for

Tak for

· At endnu flere må melde sig til DBIs bachelor
i teologi og Åben uddannelse i kristendom
· Det nye semester som de studerende nu skal
i gang med
· At Gud må holde vores blik fæstnet på
Kristus, så vi ikke falder fra troen

· De mange nye studerende på DBI til september
· De mange tidligere DBI’ere, som gør brug af
deres uddannelse i hele verden

Rom 7,7-13 er et af de vigtigste steder hos
Paulus, som beskriver en ikke-kristen. Han beskriver dér det gode og retfærdige menneske, og
hvordan synden misbruger budet til at virke dets
modsætning, nemlig synd. I bogen sætter Torben
Kjær denne beskrivelse sammen med andre
beskrivelser af ikke-kristne hos Paulus (Rom
2,1-5; 2,17-24 og Fil 3) og en helhedsforståelse
præsenteres. Rom 7,7-13 giver et unikt indblik

i det gode og retfærdige menneske, der vil og
elsker Guds lov, men som bedrages og dræbes af
synden. Paulus beskriver dette menneskes identitet og selvforståelse og dets distancerede og
fornægtende forhold til synden. Paulus beskriver
i Rom 7,7-13 farisæeren som type til alle tider.

Beskrivelse af den kristnes identitet
Rom 7,14-25 har gennem kirkens historie været
genstand for en intens debat. Spørgsmålet har
været: Handler dette afsnit om den ikke-kristne
eller om den kristne? I sin bog argumenterer
Torben Kjær for, at Paulus i dette afsnit beskriver den kristne, og der tegnes et portræt af den
kristne ud fra denne tekst. Dette portræt sammenlignes med portrætter af den kristne i Rom 6
og Rom 8, og en helhedsforståelse præsenteres.
Rom 7,14-25 giver et unikt indblik i den kristnes
liv. Paulus beskriver den kristnes identitet og
selvforståelse som få andre steder, og beskriver
den kristnes forhold til Guds lov og synden.
Torben Kjærs bog indeholder to oversigter over
forskningen til de to tekster
228 sider. Pris 228 kr.
Bogen kan bestilles på DBI, tlf. 33 13 55 00 eller
på mail pr@dbi.edu
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KØNSFORSKELLIGHED –
EN VELSIGNELSE I ÆGTESKABET
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Hvis ikke vi bevarer en ædruelig og bibelsk etik,

ILLUSTRATION: CHR RAHBEK OLSEN

kommer vi om 5-10 år til at mene det samme som alle andre.
ægteskabet med det 6. og 10. bud om ikke at
bryde ægteskabet eller begære næstens hustru.
Og derfor har han i udfoldelsen af loven og i stadfæstelsen af det i Ny Testamente præciseret, at
homoseksuelt samliv er brud på Guds skabervilje.
Kirken skal forkynde Guds vilje og kalde mennesker til omvendelse og lydighed mod Guds
ord. Gør vi ikke det over for seksuelle minoriteter, svigter vi dem. At velsigne, hvad Guds
ord forbyder, er misbrug af Guds navn og at
lede mennesker ud i et bedrag. Den dybeste og
alvorligste konsekvens kan være, at vi forvansker
evangeliet, idet det ikke længere forstås som
syndernes forladelse, men syndernes tilladelse.

2. Vi rokker ved den kristne
forståelse af ægteskabet

Af rektor Børge Haahr Andersen

Set i historisk lys er der gået utrolig kort tid,
fra at homoseksuelle parforhold blev nævnt i
straffeloven som noget strafbart eller optrådte
i WHO’s liste over psykiatriske lidelser, til det
bliver fremhævet som noget helt normalt og som
en relation, der står under Guds velsignelse på
samme måde som det heteroseksuelle forhold.
Forløbet illustrerer til fulde, hvad der sker med
et samfund, som bryder med en kristen etik og
kulturarv. Det bliver kastebold for andre værdier
og strømninger. Og hvis vi som kristne ikke bevarer en ædruelig og bibelsk etik, rives vi med og
kommer med 5-10 års forsinkelse til at mene det
samme som alle andre.

De ritualer, som indtil videre står i salmebøger
og præstens ritualbog, er i sit indhold en tydelig
forkyndelse af substansen i bibelsk og luthersk
kristendom. For det store flertal af danskere
måske den mest tydelige forkyndelse. Hvad vil
der ske, hvis der i ritualbog og salmebog fremover også står et ritual for vielse af homoseksuelle par? Jeg vil nævne fem temaer:

1. Vi svigter mennesker
med homoseksuelle følelser
Kønsforskelligheden og seksualiteten er én af
mange gode gaver, skaberen i sin tid gav os,
før slangen kom ind i Paradiset. I syndefaldets
verden er vi alle – homo- som heteroseksuelle –
fristet til at bruge vores seksualitet i strid med
Guds skabervilje. Derfor har Gud sat et værn for

Hvis man vil sidestille det registrerede partnerskab med ægteskabet, bliver man nødt til at
ændre på ægteskabsforståelsen. Og det er præcis,
hvad der er sket de sidste tyve år. Ægteskabet
defineres i dag som et partnerskab, dvs. et venskab og et trofast kærlighedsforhold mellem to
mennesker, og ritual og vielsestale skal skæres
til, så det udelukkende handler om det.
Ægteskabet er i Bibelen en gudvillet ordning og
ramme, som det enkelte par går ind og udfylder
ved kærlighedens hengivelse og ved at udlevere
sin krop og personlighed til den anden. Kønsforskelligheden, frugtbarhed, børn, den seksuelle,
personlige og sociale forening af mand og kvinde
er en del af skaberordningen. Denne forståelse
kastreres og skæres til, sådan at et ægteskab
bliver at forstå som to menneskers individuelle
valg af ledsager på livets vej.

men af det enkelte menneskes personlige valg.
Det aktuelle spørgsmål om vielse af homoseksuelle par berører kun en lille seksuel minoritet, men afslører en grundskade i vores kirke,
som præger en lang række etiske og teologiske
spørgsmål, nemlig at man ikke lader sig lede af
Guds ord i de bibelske skrifter, men af indsigter i
den moderne kultur og sine egne personlige valg.

4. Man nedbryder den fundamentale
byggesten i det danske samfund
Ægteskabet er de seneste årtier blevet truet
af skilsmisser, utroskab, belastede og kærlighedsløse forhold m.v. Men det er dog stadig en
kulturel og fundamental byggesten i det danske
samfund. Sammen med blodets bånd til den
nærmeste familie er ægteskabets bånd det, der
forener og bærer mennesker i hverdag og fest og
under skiftende livsvilkår. At sidestille homoseksuelle parforhold med ægteskab vil yderligere
rokke ved ægteskabets historiske, sociale og
samfundsmæssige betydning.

5. Man flytter grænsen
mellem naturligt og unaturligt
Vi mennesker er enten mand eller kvinde. Den
biologiske kønsforskellighed er ikke blot en
hensigtsmæssig indretning med hensyn til forplantning og forældreskab, men en medspiller
i alle relationer, vi mennesker står i. Den kønspolare kønsidentitet har en overensstemmelse
med vores biologiske og fysiske beskaffenhed,
og disse grundmenneskelige vilkår piller man
ved, når man forsøger at sidestille ægteskab og
registreret partnerskab.

3. Bibelen erstattes med tidsånden

Konklusion

Når præster og teologer i hobetal så uanfægtet kan forkaste Bibelen som vejleder i etiske
spørgsmål, skyldes det en sejlivet teologisk
tradition, der går ud på, at forskellen på rigtig og
forkert handling ikke afgøres af bibelske normer,

Den læremæssige og etiske pluralisme i Folkekirken er ikke af ny dato. Men det er nyt, hvis det
får nedslag i ritual- og salmebog. Det vil kræve
en ny tydelighed af Guds folk i ord og handling,
sådan at det danske folk ikke bliver bedraget.

s.08

07. 2010

07. 2010

s.09

KØNSFORSKELLIGHED –
EN VELSIGNELSE FOR KIRKEN


|

For cirka 10 år siden forudsagde daværende biskop, Jan

ILLUSTRATION: CHR RAHBEK OLSEN

Lindhardt, at præsteembedet med tiden ville blive et kvindeerhverv.

Af formand for DBI, sognepræst Flemming Burgdorf,
næstformand for DBI, sognepræst Per Munch
og rektor Børge Haahr Andersen

På græsrodsplan er det kvinderne, der er mest
talstærke og dominerende i den kristne kirke.
Denne tendens kan ses over hele jordkloden og
gennem hele kirkens historie. Hvor en kristen
kirke plantes i en ny kulturel sammenhæng, er
det oftest kvinder, som først konverterer, og i
frafaldstider er det kvinderne, der er de sejeste og mest udholdende. Kristen tro betoner

nogle grundværdier, kærlighed, barmhjertighed,
hensyntagen til de svage og udstødte, og det kan
være en årsag til, at kristen tro i særlig grad appellerer til kvinder.
For cirka ti år siden forholdt daværende
biskop, Jan Lindhardt (KD 13.10.99), sig til dette
emne og forudsagde, at præsteembedet med
tiden vil blive et kvindeerhverv, og om få generationer vil en mandlig præst være lige sjælden
som en mandlig sygeplejerske, ligesom der vil
ske en yderligere skævvridning af kvindelige
kirkegængere i forhold til mandlige. De sidste ti
års udvikling bekræfter tendensen. Der er i dag

flere kvindelige end mandlige præster i folkekirken, og hvert år stiger procentdelen af kvindelige
præster.

Nogle grundlæggende bibelske og
sjælesørgeriske pejlemærker
Et bibeltro uddannelsessted som Dansk BibelInstitut må forholde sig til denne udvikling. I
denne artikel vil vi forsøge at formulere nogle
grundlæggende pejlemærker:
1. Jesus og apostlene brød med både jødisk
og græsk kultur ved at give kvindelige disciple
en central position i den kristne kirke. Jesus
inkluderede nemlig kvinder i sin discipelflok og
brugte også kvinder som vidner og evangelister.
Apostlene viderefører denne tradition.
2. Samtidig er der en praksis, hvor Jesus til
apostle kun vælger mænd, og i de nytestamentlige breve ser vi, at det udelukkende er mænd,
der kaldes til ældste, tilsynsmænd, forstandere
og ledere. Deres primære opgave er at videregive
apostlenes lære. Der var også andre fuldtidsansatte i menigheden, for eksempel diakoner, som
både kan være mænd eller kvinder. Cirka 1/3
af de navngivne personer, Paulus omtaler i sine
breve, er kvinder.
3. At denne fordeling ikke er tilfældig eller
begrundet i datidens patriarkalske samfundsstruktur understreger to principielle udsagn,
nemlig 1. Kor 14,34-40 og 1. Tim 2,11-15, hvor
det siges, at kvinder ikke må tale eller lære i
menighedens forsamling. Begge steder siges det
med stor tyngde, og begrundelsen forankres ikke
i en særlig situation i de aktuelle menigheder,
men i selve den gudsskabte kønsforskellighed
mellem mand og kvinde. I tolkningen af de
afsnit er der fremkommet nye måder at tolke de
to afsnit på, at det i virkeligheden handler om
noget andet, f.x. kvinders støjende adfærd under
gudstjenesten (1. Kor 14), eller at det er vranglærende kvinder, der ikke må lære i menigheden
(1. Tim 2). Vi lytter gerne til alt, der kan give nye

indsigter og vinkler i Guds ord, men finder, at de
bibelske udsagn forenet med Jesu og apostlenes
praksis er så entydige, at vi føler os forpligtede
på den traditionelle måde at læse disse afsnit på.
4. En kristen kirke må først og fremmest være
lydig mod Guds ord, også når det går imod moderne tendenser i kirke og samfund. Vi føler os
forpligtede til at lade mandlige og kvindelige talenter udfolde sig i vores menigheder og kristne
bevægelser, men vi ønsker samtidig at respektere de stillinger og funktioner, som ifølge de
bibelske formaninger er reserveret mænd. Den
fælles overbevisning i DBIs bestyrelse og lærerråd er, at den nuværende folkekirkelige ordning
med kvindelige præster ikke kan forenes med de
bibelske anvisninger om tjenestedeling. Vi anbefaler i stedet, at man laver en række stillinger og
tydeliggør en række funktioner, hvor kvinders
styrke og talenter kan komme til udfoldelse uden
at bryde med bibelske principper.
5. Samtidig ønsker vi på DBI at skabe et åbent
rum for samtale, debat og kritik. Vi har stor
forståelse for, at studenter og mange andre har
svært at finde deres ben at stå på i spændingsfeltet mellem den folkekirkelige virkelighed og de
bibelske formaninger. Derfor ønsker vi at kombinere vores egen overbevisning med et åbent rum
og en respekt for hinanden, også over for dem,
der når til andre konklusioner end os.
6. At hævde det, vi har skrevet ovenfor, indebærer ofte en marginalisering og latterliggørelse.
Men hvad gør det, hvis vi i vores tolkning og
praksis i virkeligheden har fanget et anliggende
fra vores skaber og fra kirkens herre? Måske er
lydighed mod de gamle apostolske formaninger vejen frem til at finde og genfinde en sund
balance mellem den velsignede forskel og det
dynamiske samspil mellem mænd og kvinder i
menighederne. Måske kan det blive én af nøglerne til, at flere mænd og kvinder i vores kultur
vil slå følge med os i vores fælles vandring mod
Guds evige fremtid.
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Hvor Kristus glider bort fra synsfeltet,

kan synden leve i det skjulte og vokse sig stor.

Se til, at ingen går
glip af Guds nåde
Af cand.theol. Carsten Espersen

Hebræerbrevets forfatter skriver til en moden
menighed i krise. Kristus er på en måde gledet
i baggrunden og begyndt at blegne for dem. De
er blevet sløve til at høre, hvad Gud har at sige.
Ydre pres spiller også ind. I den situation skriver
en hyrde til menigheden, for at de må finde
hjælp, hvor den er at finde: I en fornyet erkendelse af Kristus, der helt og fuldt kan frelse den,
der kommer til ham.

Ord der skiller sjæl fra ånd og marv fra ben...
For at vise hen til Kristus, gør Hebræerbrevet
brug af mange forskellige udtryk. Der veksles
mellem formaninger og opmuntringer, advarsler og løfter. To af de skarpeste advarsler lyder
sådan:
Hebr 6,4-6:
For det er umuligt at føre dem til ny omvendelse,
som én gang er blevet oplyst og har smagt den
himmelske gave, dem som har fået Helligånden og smagt Guds gode ord og den kommende
verdens kræfter, og som så falder fra; for de korsfæster selv Guds søn igen og gør ham til spot.
Hebr 10,26-27:
For synder vi med vilje, efter at vi har lært
sandheden at kende, findes der ikke længere
noget offer for synder, tilbage er kun en frygtelig
forventning om dom…
For langt de fleste bibellæsere er det nogle rigtig
svære udsagn at forholde sig til. De er skræmmende. Mange, der læser dem, føler sig ramt
eller anfægtet.
Dertil kommer sammenhængen med resten af
bibelen. Hvordan forholder advarslerne sig til Jesu
ord om, at ”den, der kommer til mig, vil jeg aldrig
vise bort”? Eller til Davids fald og omvendelse?

For min del var det personlig anfægtelse over
Hebr 10, der i sidste ende mundede ud i et speciale om frafaldsadvarslerne i Hebræerbrevet.

To spørgsmål til advarselsteksterne
– og så et spørgsmål mere.
Specialet stiller grundlæggende to spørgsmål til
de to advarselstekster. For det første, hvordan
beskriver og forstår brevet selv frafaldet? Hvad er
frafaldets indhold? For det andet, hvorfor beskrives dette frafald som uigenkaldeligt? Hvad er årsagen til det? Efter at have forsøgt at svare på det,
er der et spørgsmål mere, som på en måde er det
vigtigste. Hvordan bruges advarslerne? Hvordan
tjener de brevets formål? Uden svar på det forstår
vi hverken advarslerne eller brevet rigtigt. Og så
kan vi heller ikke bruge dem ret hos os i dag.

Hvad forstår Hebræerbrevet
ved dette frafald?
Hebræerbrevet beskriver frafaldet som et fuldt
bevidst frafald, hvor et menneske, der tidligere
har erfaret og levet ved Guds nåde igennem
Kristus, nu forkaster alt, hvad der har med Kristi
person og gerning at gøre. Denne nye livsholdning beskrives som noget karakteristisk og uophørligt hos den frafaldne. I det ydre manifesterer
det sig ved en forhånelse og spot af frelsen, for
at andre må få samme syn på Kristus.

Hvorfor er det uigenkaldeligt?
Denne skildring af den frafaldne er med til at
belyse brevets beskrivelse af uigenkaldelighed.
Det er umuligt at forny et sådant menneske til
omvendelse, da det under ingen omstændigheder vil have med Gud at gøre som den, der
frelser, tilgiver og helliger ved Jesu blod. Den
frafaldne vil ikke.
Hertil kommer, at Gud lader den frafaldnes
beslutning stå ved magt og stadfæster den. Det
tragiske og skræmmende er altså, at mennesker,
der ikke vil vide af evangeliets kald og indhold,

kan ende med at få ret hos Gud. I overensstemmelse med deres vilje, kalder han ikke længere
på dem gennem Kristus. I stedet møder han dem
uden Kristus. I dom.
Sjælesørgerisk kan vi herudfra sige, at skulle vi
møde nogen, der vender om til Gud fra et frafald,
så gælder det med nødvendighed, at beskrivelsen
i Hebræerbrevet ikke har været opfyldt i dette
menneskes liv.

Hvad er meningen med advarslerne?
Advarslerne skal ikke bare skræmme kristne
fra vid og sans. Begge steder, hvor advarslerne
findes, følges de af fortrøstning om, at det står
anderledes til med menigheden.
Men hvorfor så skarpt? Fordi han gerne vil lede

dem til Kristus. Brevet taler om at ”forhærdes
af syndens bedrag” (3,13). Synden har en sådan
karakter, at der, hvor Kristus glider bort fra synsfeltet, kan synden leve i det skjule og vokse sig
stor. I sidste ende kan den få dem derhen, hvor
man ikke længere vil vide af den Jesus, som de
nu elsker. Det er faktisk det mest skræmmende.
Hebræerbrevet kender kun en hjælp. Det er hos
Kristus. Hos ham kan man finde nåde til hjælp
i rette tid (4,16). Han er ikke fjern, men nærværende.
Brevet har også et budskab til os. Der, hvor vi
bliver sløve til at høre, er modgiften dels at blive
bange for selv at kaste Kristus bort. Men primært
at få malet ham for øje. For hos ham er der hjælp
til rette tid.
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BA I TEOLOGI MATHIAS
SECHER ROM, JERUSALEM

VALGTE TF FRA
OG TOG TIL AFRIKA

DBI har haft afgørende indflydelse på mit liv, siger Mathias Rom.

Siden januar har Mathias og Ida haft deres hverdag i Jerusalem.
Af stud.theol. Thomas Søvndal

For tre somre siden opholdt jeg mig i Jerusalem
og havde der glæden af at møde Mathias Rom og
Ida Secher ved forskellige lejligheder. I mellemtiden er de to Israel-hjerter blevet ét, og de flyttede i januar til Israel for at være ledere af Ordet
& Israels diakonale arbejde i Jerusalem, Yad va
Lev (hebraisk: ”Hånd og Hjerte”). De tager sig af
de danske volontører, bistår dem med vejledning
og undervisning samt skaber rammerne for deres
hjælpearbejde.

Stor nytte af uddannelse
Mathias nåede lige at blive bachelor i teologi
fra Københavns Universitet inden afrejsen, og
vi på DBI er interesserede i at høre, hvordan
han bruger sin uddannelse nu, selvfølgelig ikke
mindst den del, han tog på DBI:
”Jeg er blevet overrasket over, hvor meget jeg
trækker på min uddannelse i hverdagen”, svarer
han. ”Volontørerne stiller mange spørgsmål, og
det er fantastisk at få lov at hjælpe med de redskaber, Gud har givet mig!”
Mathias fortæller, at den teologiske viden og
dannelse, som han bruger i arbejdet, primært
stammer fra DBI: ”DBI har haft afgørende indflydelse på mit liv personligt, mit forhold til Gud og

min uddannelse. Jeg har en dyb taknemmelighed
til DBI over det, som lærere og studenter har
givet mig, og jeg prøver at give det videre.”
Samtidig er Mathias fortsat i en læringsproces,
idet han ved sit arbejde i Israel lærer meget om
ledelse og diakoni, blandt andet at det er nødvendigt at være på øjenhøjde med dem, man er
leder for.

Inspiration fra messiansk menighed
Mathias og Ida kommer i Jerusalem Assembly, en
messiansk-jødisk menighed, som Mathias betegner som ”meget bibelfokuseret”, og han mener,
at vi i Danmark kan lære noget af teologi og
gudstjenestepraksis i Israel: ”Hvis vi kan bevare
forkyndelsens frigørende kraft og samtidig give
helt konkret vejledning i, hvordan vi lever til
Guds ære, så tror jeg, vi får del i en stor rigdom.”
Mathias oplever menighedens fokus på det nye
liv i Kristus som godt; på den anden side kan
den megen praktisk-etiske undervisning godt
blive lidt tung, og han savner den frigørende
forkyndelse, han kender fra sin lutherske baggrund. Til gengæld har Mathias her set, hvad det
at følge Jesus kan betyde: ”Mødet med en kirke,
som mærker forfølgelse på egen krop, har også
givet store perspektiver over livet med Jesus. Det
gør et stort indtryk at møde mennesker, som har
forladt alt for at følge vores frelser!”

Søren og Charlotte Dalsgaards drøm om Afrika

Af kontorfuldmægtig Dorte Klein

FOTO: PRIVAT
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gjorde, at de målrettet forberedte sig på at rejse ud.
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I 2002 begyndte Søren på den nystartede TKMuddannelse - et oplagt valg på grund af de
integrerede tværkulturelle studier i teologiuddan
nelsen. Efter TKM-uddannelsen studerede Søren
bl.a. Afrikastudier på Københavns Universitet og
tog natarbejde for at tjene til opholdet i Afrika. I
september 2007 rejste han og Charlotte til Kenya.
Søren valgte at studere på Nairobi Evangelical
Graduate School of Theology (NEGST), mens
Charlotte arbejdede på et børnehjem og blev dybt
engageret i den lokale kirkes nødhjælpsarbejde.

Hvorfor NEGST og ikke TF?
Af flere grunde valgte Søren Det Teologiske
Fakultet (TF) fra til fordel for NEGST, som regnes
for et af Afrikas bedste universiteter. For at
komme ind på TFs kandidatuddannelse krævedes det, at Søren skulle supplere med flere fag.
Masteruddannelsen på MHS (Missionshøjskolen
i Stavanger som DBI samarbejdede med omkring
TKM) var heller ikke løsningen, da det krævede,
at de flyttede til Norge for en periode. Så ville
Søren hellere prøve at studere i Afrika. Det, som
var tænkt som en kort prøvetid, endte med at
blive tre år i Kenya, hvor Søren færdiggjorde sin
Master of Divinity.

Hvad med finansieringen?
Universitetsuddannelse i Kenya er ikke så dyr
som på amerikanske og europæiske universiteter, men udgiften er stadig stor, når man er
uden indtægt, og der skal betales studieafgift og
leveomkostninger i tre år. Søren fik dog dækket
ca. 1/3 via studielegater, resten betalte han af
opsparingen.

Er et studieophold i Kenya
anbefalelsesværdigt?
Ønsker man at fordybe sig i vor egen akademiske

Søren Dalsgaard valgte at tage det sidste af sin
teologiuddannelse i Kenya.
tradition, skal man ikke tage til Kenya. Men vil
man lære om og lære af det globale syd, så er
NEGST, og Kenya generelt, anbefalelsesværdig.
Studerer man i Danmark, er der præmisser, som
ubevidst dikterer indholdet af den teologiske
tænkning. Bryder vi ikke ud af vanetænkningen
om det kulturelle og historiske fundament, vores
kirke og kristendommen er bygget på, kan vi
ikke bygge et teologisk hus, som er designet til
den stadigt forandrede virkelighed, vi befinder
os i. At studere i Kenya har hjulpet mig ud af min
teologiske vanetænkning, så jeg på ny kan bygge
et teologisk fundament, der er designet til at
være kristen i det 21. århundrede, slutter Søren
Dalsgaard.
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Israel - Løvhyttefestrejse med nye besøg
Tyrkiet - et bibelsk land
Israel, Sinaj & Jordan
Italien - Rom m. Pompei
Grækenland - i Paulus’ fodspor
Egypten - stor rundrejse m. Nilkrydstogt
Egypten - bibel og badeferie
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2.10, 9 dg.
3.10, 13 dg.
4.10, 8 dg.
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Af alle stammer
og tungemål
aktuel kommentar |

Troens

fællesskab overskrider grænser, men det
ophæver ikke disse grænser.
Af lektor Ph.D. Carsten Elmelund Petersen

En provst, Andresen, og en
præst, Salicath, kritiserer,
at ”debatten om vielse af
homoseksuelle i folkekirken
er så gammeltestamentlig”. De
hævder, at argumenterne imod
kirkelig vielse af homoseksuelle par handler om ”skabelsesordning, kønsidentitet,
frugtbarhed, børneavl, ægteskabet som kulturfundament
med videre”, og de skriver, at
disse størrelser spiller ”ingen
rolle i Det nye Testamente”. De
er utilfredse med, at det er ”en
lovbestemt kristendom”, der er
styrende. I stedet vil de ”med
den ny ånd, der kommer til
verden gennem Kristus” stadfæste ”åndens samhørighed”
i stedet for ”slægtens samhørighed” (Kristeligt Dagblad 17.
juni 2010). De har senere forsøgt at blødgøre disse hårde
udtalelser, men ikke tilbagekaldt dem (14. juli 2010).

Jesu menneskelighed
De opstiller et falsk alternativ
mellem ”slægtens sammenhørighed” og ”åndens sammenhørighed”. Det er i modstrid
med NT. Den nye menneskelighed, som grundlægges
af Jesus Kristus, ophæver
ingenlunde slægtssammenhængene. Tværtimod siges det
flere gange i NT, at Jesus er af
Juda stamme, og det er ikke
nogen ligegyldig information.
Det viser Jesu virkelige menneskelighed. Paulus understreger flere gange, at han selv
er af Benjamins stamme, og
det viser, at han hører til i en
bestemt slægtsmæssig sammenhæng. Troens fællesskab
overskrider grænser, men det
ophæver ikke disse grænser.
Målet er, at Guds børn er en
samling ”af alle stammer og
tungemål, folk og folkeslag”
(Åb 5,9). Her går slægtens
samhørighed og åndens samhørighed op i en højere enhed.

månedens citat
En vildfarelse er farligere, jo mere sandhed
den indeholder.
Henri Frederic Amiel

