06

August 2010

www.dbi.edu

DBI-POSTEN
MANGE
VEJE TIL GUD
Har Jesus virkelig
patent på frelsen?
s.10

DBIs hjemmeside er en skatkiste
for dem, der gerne vil vide mere om DBI
s.06

s.02



|

06. 2010

06. 2010

s.03

TAG EN DBI-UDDANNELSE
HJEMME I STUEN

Et nej til vielse af homoseksuelle par må ikke lyde skingert

KONFERENCE OM
ÆGTESKABSRITUAL
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To fag kan i efteråret tages på nettet
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Panelet ved konferencen
Af stud. theol. Jakob Dueholm Madsen

D. 31. maj lod jeg eksamenslæsning være eksamenslæsning for i stedet at deltage i Evangelisk
Luthersk Netværks konference om konsekvenserne ved en indførelse af et vielsesritual for
homoseksuelle i folkekirken.

Målet er at blive bevaret hos Jesus Kristus
Hans Ole Bækgaard bød velkommen, hvorefter
programmet stod på indlæg fra LM’s generalsekretær, Jens Ole Christensen, lektor i Etik og Religionsfilosofi ved DBI, Carsten Elmelund Petersen
og rektor for DBI, Børge Haahr Andersen.
Under disse foredrag blev det flere gange pointeret, at når man fra kirkens højrefløj ikke kan
sige ja til et ritual, der velsigner homofile ægteskaber, så skyldes det, at man er overbevist om,
at forholdet mellem mand og kvinde er en Guds
skaberordning, og derfor er homofilt samliv
noget, Gud ikke kan velsigne.
Samtidig påpegede Jens Ole Christensen, at det
nej, der lyder, ikke må lyde skingert og fordømmende, men at det må skinne igennem, at der
bag holdningen ligger et ønske om, at homoseksuelle må lære Jesus Kristus at kende eller blive
holdt fast i troen på ham.

Hvordan hjælpes de, som står i et dilemma?
Om eftermiddagen havde Orla Villekjær, Thomas
Bjerg Mikkelsen, Peter Nissen, Kamal Qureshi,
Flemming Pless og Jesper Oehlenschläger indvilliget i at deltage i en paneldebat. Spørgelysten
var stor, og der blev blandt andet rettet flere
spørgsmål i retning af SF’s Kamal Qureshi og sognepræst Flemming Pless, der begge ser positivt
på indførelsen af et ritual.
Der blev også stillet spørgsmål til IM’s generalsekretær Thomas B. Mikkelsen om hvilke
foranstaltninger, man fra IM’s side vil tage for
at hjælpe de præster, der kommer til at stå i et
dilemma, hvis et sådant vielsesritual bliver en
kendsgerning.
I sin indledning erkendte Hans Ole Bækgaard,
at man nok ikke ville nå til enighed eller få
udtømt emnet under konferencen, men det var
hans håb, at der måtte blive sat tydelige ord på,
hvilke konsekvenser et sådant ritual vil medføre.
Nu er jeg så tilbage på min pind på DBIs læsesal, hvor jeg forsøger at få has på den sidste
eksamen. Hvordan tilstanden og forholdene er
i folkekirken, når jeg er færdig med studierne,
må tiden vise. I mellemtiden må vi alle bede
om, at Gud vil vejlede os, så vi er i stand til at
praktisere hans vilje i troskab mod Bibelen og i
kærlighed til vores medborgere.

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

I efterårssemestret tilbyder DBI to fag til fjernstuderende. Det er Introduktion i GT ved Nicolai
Winther-Nielsen og Etik og Livstolkning ved Carsten Elmelund Petersen. I foråret 2011 udbydes
endnu to fag på nettet, og i 2013 er det planen,
at hele den 1-årige Åben Uddannelse i Kristendom samt første år af Bacheloruddannelsen kan
tages som fjernundervisning. Det er forskelligt
fra fag til fag, hvordan undervisningen er tilrettelagt. Studerende skal selv læse pensum, men
typisk vil man desuden kunne følge undervisningen på lydfiler eller video på DBIs undervisningsportal på http://e.dbi.edu . I nogle fag
bliver det muligt at bestå 40 % af kurset ved aktiv
deltagelse i et diskussionsforum, hvor specifikke
spørgsmål skal besvares, men som regel afvikles de skriftlige og mundtlige eksaminer på DBI.
Man må påregne at skulle møde læreren og de
andre studerende én gang i kursusforløbet, som
normalt strækker sig over ét semester.

Missional kirke
Fra september tilbyder DBI et fag om ”Missio-

nal kirke”. Formålet med kurset er at give den
studerende viden og værktøjer til at udtrykke
evangeliet i en postmoderne dansk kontekst med
henblik på både Folkekirken, frimenigheder og
missionsorganisationer. Studenten vil samtidig få
hjælp til at reflektere over udfordringer og muligheder for at bringe evangeliet ind i deres eget
nærmiljø, uanset om det er på landet eller i byen.
I en nutidig kultur under stadig forandring er der
brug for, at kirken bliver missional set fra både
et bibelsk, et teologisk og et kulturelt perspektiv. Kurset fokuserer på, hvordan evangeliet
bliver oversat til den kontekst, som kirken skal
fungere i. Det sker ved at udarbejde missionale
strategier, som er bibelsk funderede og kulturelt
relevante under hensyntagen til vesteuropæisk
kultur, effektiv kommunikation og de kirkelige
mønstre.
Undervisere: Lektor Jens Bruun Kofoed og adjunkt Nicolai Techow, DBI.
Tilmelding både til fjernundervisning og Missional kirke senest 3. august. I folderen om Åben
Uddannelse i Kristendom kan du se, om kurset
koster noget for dig – se www.dbi.edu
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Er Jesus grøn, rød eller blå?

Hvis DBI får mange nye studerende

til september, vil der blive brug for alle ressourcer



DBI har fået 2,3 millioner
Den 1. juli havde DBI har fået næsten 2.3 mio. i
gaver. Det er 175.000 kr. mere end sidste år på
samme tid. Det er vi taknemmelige for.
Det en opmuntring, at vi i år har fået flere
gaver efter det første halve år. Vores gavebudget
for i år er 6.6 mio., så den sidste halvdel af året
skal vi bruge 4.3 mio. i gaver. Det er 500.000 kr.
mere, end vi fik sidste år.
Den 6. juli hvor dette skrives har 16 personer
meldt sig til DBI’s uddannelser, som starter 1.
september. Vi håber, at 20 til 30 nye studerende
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Et kirkehistorisk forskningsprojekt om,

hvordan Jesus er blevet opfattet gennem tiden?

vil starte på den 4-årige bacheloruddannelse
eller på Åben uddannelse i kristendom. Hvis det
lykkes at få så mange nye studerende, vil der
blive brug for alle ressourcer på DBI – også vennernes forbøn og økonomiske støtte.
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Bed om mange nye studerende og husk også DBI
med gaver i de dejlige ferieuger.
Med venlig hilsen
Kurt Dalsgaard, Landssekretær

Det er herligt at undervise mini-konfirmander om Jesus.
Af lektor Finn Aa. Rønne

Gaveoversigt 2010
Månedsbudget: 551.546 kr. · Gaver i juni: 321.901 kr. · Bagud ift. budget pr. 30. juni: 1.066.469 kr.
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Overskriften kunne – i overført betydning – have
været titlen på et kirkehistorisk forskningsprojekt: Hvordan er Jesus blevet opfattet igennem
tiden? Som fortaler for økologi, socialisme eller
liberalisme? Men det er ikke det, overskriften
her henviser til. Der er tale om et spørgsmål fra
en mini-konfirmand, jeg underviste under en af
de orlover, jeg har haft de sidste år, hvor jeg et
par gange har afløst sognepræster på Bornholm
under deres 3 måneders studieorlov. Her har jeg
bl.a. en gang om ugen undervist mini-konfirmander og mærket deres store engagement, f.eks. når
tegningerne i opgavehæftet skulle farvelægges.

I en spænding

husk i forbøn
Bed om/for

Tak for

· At Gud må kalde mange til at starte på DBI’s
uddannelser til september.
· At vi undgår, at Kirken fører folk til frafald.
· DBI’s informationstur til Nordvestjylland,
Thy, Mors og Salling sidst i august.

· Tak for Elisabeth Jacobsen, som nu begynder
som studiekoordinator på DBI.
· Tak for de 2.3 millioner, som DBI har fået i
gave det første halve år.
· Tak, at Jesus Kristus er vejen til Gud.

Det her kan også stå som udtryk for det spændingsfelt, vi som DBI-lærere står i med tanke på
det centrale i vores arbejde: Undervisningen af
kommende medarbejdere i kirken og missionen.
På den ene side skal vi forske for at kunne undervise. Vi skal grave dybt – i mit tilfælde i kirkehistorien – for at have noget at give i undervisningen.
Der er også det formelle krav, at undervisningen
på en bacheloruddannelse skal være forskningsba-

seret, og at vi – ligeledes for at være godkendt til
at give en bacheloruddannelse – skal viderekvalificere os. På den anden side skal vores undervisning
kunne bruges til noget, når studenterne senere
står i det praktiske missionsarbejde. Derfor må vi
som lærere have en tæt kontakt med de forskellige
former for kristent arbejde – her i landet og ude i
den store verden. Og selv have prøvet noget af det.

Helt konkret
I mit tilfælde brugte jeg mange år, inden min
ansættelse på DBI, til at forske. Det resulterede
i den doktordisputats, som kvalificerede mig til
at undervise på DBI’s uddannelser. De senere år
har jeg så brugt det meste af den tid, jeg ikke
underviste, på at få ’jord under neglene’ ude i det
praktiske missionsarbejde. Ud over præsteorloverne regner jeg med at skulle ud og undervise
på et præsteseminarium i Etiopien.
Samtidig er det meningen, at jeg nu skal forske
lidt igen. Bl.a. for at viderekvalificere mig. Jeg
har planer om at skrive en bog om ny-evangelismen i Danmark. Det drejer sig primært om LM’s
og ELM’s historie. Tanken er, at det skal supplere
det kirkehistorielæreren på MF, Kurt Larsen, arbejder med. For også på dette område har MF og
DBI et tæt samarbejde.

s.06



|

06. 2010

06. 2010

s.07

DBIs hjemmeside er en skatkiste for

dem, der gerne vil vide mere om DBI

KUN ET KLIK FRA EN SKATKISTE
gerne sidde på DBI og læse dem.
Samme sted finder du vores lydbibliotek, hvor
du kan høre mere end 500 foredrag og prædikener fra DBIs åbne kurser de sidste 33 år.

Du kan også læse om de ”Åbne kurser”, som er
tilbud til alle, og du kan læse om de fem missionsorganisationer, som er med til at støtte og udvikle DBIs uddannelser. Du kan også læse, hvad
det vil sige, at DBIs uddannelser har en missional
profil.

Undervisningsportal
Øverst på DBIs hjemmeside står der e.DBI. Når du
klikker der, kommer du ind på undervisningsportalen, hvor du kan se alle de fag, der undervises
i, og du kan se, hvem der underviser, og hvornår det foregår. På siden kan du melde dig til
undervisning, og du har adgang til information
vedrørende undervisningen. For at bruge siden
skal du logge dig på – enten som gæst – eller som
fast bruger.
Af landssekretær Kurt Dalsgaard

På DBIs hjemmeside kan du få oplysninger om
DBIs uddannelser. Du kan gå ind på en undervisningsportal og se de fag, der udbydes, og se,
hvornår undervisningen ligger. Du kan læse DBIposten, og du kan se, hvor DBI kommer og holder
møde i den kommende tid. Du kan også finde
DBIs foldere samt en informationsvideo, og du
kan læse vigtige udtalelser fra DBIs ledelse. Du
kan søge på over 20.000 bøger i DBIs bibliotek,
og du kan høre over 500 foredrag og prædikener,

som er holdt på DBI. Du kan se DBIs budget og få
en opdatering på, hvor økonomien står lige nu.
Og selvfølgelig kan du indbetale en gave med dit
dankort. Dette og meget mere finder du i DBIs
skatkiste: Hjemmesiden www.dbi.edu

Information om DBIs uddannelser
I menupunktet ”Undervisning” kan du læse om
DBIs ”Bachelor i teologi” og om ”Åben Uddannelse
i Kristendom”. Du kan downloade foldere med information om uddannelserne, og du kan se vores
informationsvideo om Rasmus, som er taget til
Købehavn for at studere på DBI.

DBIposten og mødetilbud
Under ”DBIposten” kan du læse DBIposten fra de
sidste otte år, og du kan tilmelde og framelde dit
abonnement. Under ”Mødeaktivitet” kan du se,
hvor DBI kommer og holder møde i den kommende tid, og du kan se, hvilke temaer DBIs
ansatte gerne vil tale om.

Vejledning for prædikanter, video og
20.000 bøger
Under ”Materialer” i menuen på hjemmesiden kan
du finde mange spændende ting: DBIs foldere om
det ene og det andet, informationsvideoen om
Rasmus, og du kan bestille hæfter og bedekort.
Du kan også se, hvad DBIs ledelse mener om fx
Folkekirken, om forskningsfrihed og om bibelsyn. Det er også her, du har adgang til en prædikenvejledning til den kommende søndags tekst.
Du kan også klikke ind på DBIs bibliotek og søge
på over 20.000 bøger, som står i vores bibliotek.
Bøgerne kan ikke lånes med hjem, men du må

DBIs etik for indsamlinger
Under ”Økonomi” kan du indbetale en gave med
dankort. Du kan se, hvad DBIs budget er i år,
og hvor vi står økonomisk lige nu, og der gives
ideer til, på hvilken måde man kan støtte DBI.
Det er også her, du finder de etiske retningslinjer, der ligger til grund for DBIs indsamlinger.
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DBI og MF samarbejder
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I respekt for hinandens særpræg og forskellighed
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vil DBI og MF fortsat kæmpe skulder ved skulder
en bacheloruddannelse, akkrediteret af University of Wales. Og begge institutioner lægger vægt
på, at uddannelsen skal have en missional profil.
DBI og MF er altså vævet sammen og leverer
langt på vej det samme produkt: præster, kirkelige medarbejdere og missionærer til Danmark og
udlandet.

Rammer for samarbejdet
I kommissoriet for konsortiesamarbejdet står der:
Samarbejdet i konsortiet bygger på en erkendelse
af de to institutioners mange fælles værdier og
grundlæggende fælles målsætninger, herunder
som teologiske forsknings- og uddannelsessteder
på Bibelens og den lutherske bekendelses grundlag at ville fremme forskning, uddannelse og mission i kirken i Danmark og internationalt. Samarbejdet sker i erkendelse af og gensidig respekt
for institutionernes særpræg og de forskelle, som
kan gøre sig gældende de to institution
 er imellem,
f.eks. når det gælder bibelsynet.

Samarbejde så langt enighed rækker

Af fakultetsleder Ingolf H. Pedersen
og rektor Børge Haahr Andersen

Den 5. marts 2010 mødtes Dansk Bibel-Instituts
(DBI) og Menighedsfakultetets (MF) bestyrelser
til et fælles bestyrelseskursus og til en samtale
om fælles opgaver og udfordringer. På nær to
dage var det tredive år siden, at de to bestyrelser mødtes første gang, nemlig i weekenden d.

7.-9. marts 1980 på lejren ”Christianssæde” på
Lolland. Selv om vi ikke har overrendt hinanden,
er det ikke et udtryk for mangel på kontakt og
samarbejde de sidste tre årtier. De to lærerråd
har haft et årligt møde i mindst tyve år, og der
har været en livlig erfaringsudveksling og samarbejde mellem DBI og MF på mange planer. I 2006
formaliserede vi samarbejdet i en konsortieledelse, hvor vi har arbejdet med en række emner
af fælles interesse. Begge institutioner har i dag

Da MF og DBI blev til sidst i tresserne og først i
halvfjerdserne, kunne man ikke blive enige i forståelsen af bibelsynet. Indebærer en forståelse af
Bibelen som Guds ord, at Bibelen er uden fejl og
selvmodsigelser i alle sine udsagn (DBIs grundlag), eller blot at den er uden fejl i sin hovedsag:
at meddele den frelsende sandhed i Gudsåbenbaringen i Jesus Kristus (MFs grundlag)? I praksis
betyder det, at man for at være ansat på MF ikke
nødvendigvis skal kunne tilslutte sig, at Bibelen
er uden fejl og modsigelser i alle sine udsagn,
mens det vil være tilfældet på DBI. En sådan forskel kan måske lyde som teologisk pindehuggeri,
men røber alligevel en forskellighed i forståelsen
af, hvordan Bibelen som åbenbaringskrift skal
forstås, selv om vi er enige om, at Bibelen er den
absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende
tro, lære og livsførelse (DBIs og MFs vedtægter).
Ved bestyrelsesmødet d. 5. marts 2010 måtte

vi konstatere, at hverken DBI eller MF var villige
til at ændre sin egen grundlagsformulering, så
den bliver tilpasset den anden. Samtidig var der
et stort ønske hos de to bestyrelser om, at den
uenighed ikke må komme til at fylde mere, end
den sagligt kan bære, og der var en stor vilje og
et stort ønske om at styrke og udbygge samarbejdet om forskning, undervisning, uddannelse
og mission.

Eksempler på samarbejde
Konsortieledelsen har brugt megen energi på
at samarbejde i spørgsmålet om SU til religiøse
uddannelser. I en række andre spørgsmål har
vi også med fordel kunnet stå sammen: Hvert
tredje år er der et fælles januarkursus på skift
på DBI og MF, et årligt landskonvent for præster
og teologer arrangeres i fællesskab, forskellige
lærere har undervisning på hinandens institutioner, og i forbindelse med visse teologiske og
kirkelige debatter har DBI og MF valgt at tale med
fælles røst.
Fremover vil vi bruge mere energi på at samle og
koordinere forskning fra de to institutioner og
også om muligt at få en fælles aftale med University of Wales om akkreditering af de to bacheloruddannelser. Sigtet med samarbejdet er dels
at spare resurser ved at gøre tingene sammen,
men også at gøre tingene bedre ved at trække på
hinandens erfaringer.

Fremadrettet samarbejde
Der er brug for alle de resurser, som DBI og MF
i fællesskab kan mobilisere. Der er udsigt til en
markant præstemangel i Danmark inden for de
næste 5-15 år. Missionsselskaber mangler teologer til nøgleopgaver i de unge kirker, og dansk
kirke og teologi har brug for teologisk forskning
og undervisning med udgangspunkt i bibelsk og
luthersk tro. I respekt for hinandens særpræg og
forskellighed vil DBI og MF fortsat arbejde skulder ved skulder for at imødekomme disse behov.
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Der er ikke givet mennesker noget andet navn

under himlen, som vi kan blive frelst ved (ApG 4,12).

MANGE VEJE TIL GUD?
Kristendommen har sit navn fra en person,
nemlig Kristus, Jesus. Fordi der i historien har
været en person med navnet Jesus, som fik titlen
Kristus, er der i dag en kirke, som bærer kristennavnet. Det betyder, at den kristne kirke er
bundet til noget, som skete på et bestemt sted og
på et bestemt tidspunkt i historien. Uden denne
historiske begivenhed ville kristendommen ikke
være.
Det, som var en afgørende bekendelse i den
forbindelse, var det, som kom til udtryk i citatet fra Apostlenes Gerninger ovenfor. Det er
apostlen Peter, der taler til lederne i Jerusalem.
Han siger, at der er sket noget afgørende nyt i
historien. Jesus er det nye. Han er essensen af
Det Gamle Testamente. Der er altså noget unikt,
noget særligt ved Jesus, som ikke fås andre
steder. Derfor må Jesus ikke mistes. Og derfor
mister man alt, hvis man mister ham.

Et nutidigt problem
Dette spørgsmål, om det særlige ved Jesus, blev
en udfordring i den tidlige kirke, og har været
det lige siden. Også i dag diskuteres det både
inden for og uden for den kristne kirke. I dag
bliver det af og til formuleret som et spørgsmål
om, der er mange veje til Gud. Jesus bliver så af
nogle beskrevet som en af mange mulige veje.
De andre veje, som vi så får at vide, kan eksempelvis have navne som Allah (islam), Brahman
(hinduisme) eller dharma (buddhisme). Når det
siges, at der findes andre veje til Gud, så bliver
Jesus en relativ størrelse – i virkeligheden kan
man klare sig uden ham, for man kan jo bare
bruge en af de andre veje til Gud, hvis de skulle
byde sig til.
Hvis man siger, at der grundlæggende er andre
veje til Gud end gennem Jesus, så mister Jesus
betydning, for ingen har i afgørende forstand

brug for ham. I princippet kunne man vælge en
anden vej end den vej, der hedder Jesus. Det får
den konsekvens, at Jesus ikke er unik.

ILLUSTRATION: CHR RAHBEK OLSEN

Af adjunkt, PhD. Jakob Valdemar Olsen

Mission i Det Nye Testamente
Det var ikke sådan, man tænkte i den tidlige
kirke og i Det Nye Testamente. Derfor havde
kirken en opgave, en mission, og var præget
af den mission. Det, der var sket i forbindelse
med Jesu liv, død og opstandelse, var noget, der
var afgørende for alle. Derfor måtte budskabet
om Jesus bringes ud til dem, der endnu ikke
havde mødt det. Gennem ordet om Jesus var der
forbindelse til Gud, var der frelse. Uden det ord,
var der ingen guddommelig tilgivelse i denne
verden.
Det Gamle Testamente peger frem imod Jesu
liv, død og opstandelse , som er udtryk for Guds
bevægelse ind i denne verden for at nå mennesker med sin nåde. Det er den samme bevægelse,
kirken bærer videre i dag. Derfor er det den
kristne kirke, der bærer Guds frelse videre, for
det er den, der er sendt med ordet om Jesus. Det
er selvforståelsen i Det Nye Testamente. Hvis
man fjerner denne afgørende forbindelse mellem
Kristus og kirken, så ophører kirken med at være
kristen kirke.

De, der ikke har hørt?
For nogle vil det, jeg har skrevet indtil nu, være
ganske oplagt: Uden Kristus ingen kristendom.
Men alligevel har spørgsmålet om Guds forhold
til dem, der ikke har hørt om Jesus, været et
gentaget tema i de 2000 år, den kristne kirke har
eksisteret. Svaret på det spørgsmål er, at budskabet skal ud.
Kirken er og jorden består, fordi budskabet
skal ud (2 Pet 3,9). Uden det ord, var der ikke
frelse. Hvad da med dem, som døde uden dåben
og ordet? Det, at der er mennesker, som ikke har
hørt evangeliet, må være en tilskyndelse til, at vi
indretter os på en sådan måde, at budskabet kan

nå længere ud. Samtidig med at vi fastholder, at
det ikke er os, men Gud, der dømmer.

Mission og Guds uransagelige veje
Martin Luther har et sted formuleret sig på
denne måde, som en trøst til forældre, der mistede deres børn før børnene blev døbt: ”Gud har
ikke bundet sin magt til sakramenterne, men er
forbundet med os gennem sit ord”. I den tidlige
kirke blev det sagt, at det ikke er manglen på
dåb, der fordømmer, men foragt for sakramentet.
Det vil sige, at de udøbte børn, lægger vi i Guds
hænder.

Det, vi er kaldet til, er at lade ordet om Jesus
lyde, for uden det ord, er der ikke frelse. Og så
må vi overlade resten til Gud (Rom 11,33). Uden
Jesus er vi ”uden håb og uden Gud i verden”
(Ef. 2,12). Det betyder, at en tilbedelse af Gud
adskilt fra Jesus, er en tilbedelse af en afgud.
Jesus er den eneste vej til Gud. Men den enkeltes
livshistorie kan formes som en vej til Jesus på
mangfoldige måder. I samtalen med andre er det
muligt at knytte til ved det, de tilbeder og derigennem pege på den sande tilbedelse. For det,
Gud har bundet os til, er ordet om Jesus. Andet
har vi ikke at komme med.
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Ritual – splittelse
eller sammenhold?
aktuel kommentar |

Det, som binder

os sammen, må være vores lutherske tro – ikke
de menighedsmæssige konsekvenser, vi drager
Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Hvis der kommer et autoriseret ritual for velsignelse eller
vielse af homoseksuelle par,
kan der ske det, at kristenfolket bliver splittet i mange
fraktioner. Nogle vælger at
blive i folkekirken og kæmpe
for Guds ords sandhed der.
Andre vælger at melde sig ud
af folkekirken, fordi man ikke
kan være med i en sammenhæng med vranglærende ritualer. Samtidig begynder man
måske også at kritisere hinanden for de valg, man tager. De,
som bliver i folkekirken, bliver
beskyldt for, at de slutter fred
med ikke-bibelske ordninger.
De, som går ud af folkekirken,
kritiseres for, at de forlader
slagmarken og hytter deres
eget skin i lukkede cirkler. Der
kan komme megen strid og

ufred i kølvandet på et sådant
fremmedelement af et ritual i
folkekirken.

Øvelse i sammenhold
Der er dog en anden mulighed, nemlig den, at vi rykker
tættere sammen på den
samme grund: Guds ords klare
tale. Det bibeltro kristenfolk
kommer i nærmeste fremtid
ud i en øvelse, hvor det, som
binder os sammen, i højere
grad skal være det grundlæggende i vores evangelisk lutherske tro og ikke de praktiske konsekvenser, vi drager af
vores tro. Set i den sammenhæng skal kristne ledere blive
bedre til at lede kirken ud fra
værdier og give plads til, at
det enkelte menneske og den
enkelte menighed selv kan
afgøre, hvordan bundethed til
Guds ord skal give sig udslag
i praksis.

månedens citat
Lær at dø godt,
så lever du godt.
John Piper

