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Trods store udfordringer er der meget at glædes over.

Julens glæde
skal forkyndes
Nu vil vi synge og være glad
i Jesu Kristi navn!
Guds Søn er født i Betlehems stad,
os alle til glæde og gavn.
På DBI har vi grund til at synge og
være glade. Vi har også i år oplevet
Guds hjælp og velsignelse i de
mange udfordringer, DBI har stået
i. På mange måder presses vi af
ydre omstændigheder. Vi mangler SU til de studerende. Vi må
konstant spare for at få enderne til
at nå sammen økonomisk. Samtidig oplever vi stor opbakning fra
vore venner både med forbøn og
gaver. Vi har en dejlig flok studenter, hvoraf 12 nye begyndte i
sommer – de otte af dem går på
Åben uddannelse i kristendom.
Vi har allerede nu hørt om unge,
som regner med at starte på vores
bacheloruddannelse til sommer.
Vi havde sidst i november en
spændende konference, hvor folk
fra hele landet fyldte Vartov, som
vi havde lejet. Peter Olsen har
fået sin afhandling godtaget på
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Københavns Universitet. De øvrige
lærere underviser og forsker på
livet løs. Så der er meget at glædes
over.
Men den største glæde er, at Gud
har givet os en frelser. Denne
glæde skal forkyndes i tusinder af

menigheder ud over landet denne
jul. Og det er netop grunden til,
at DBI er til: At der skal uddannes
forkyndere, som på Bibelens grund
vil udbrede julens glade budskab.
Vi ønsker alle vore venner en glædelig jul
Kurt Dalsgaard, landsekretær
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Det kommer til at handle om kristenlivet, siger Jakob Olsen

om det Januarkursus, der finder sted d. 26. – 29. januar.

foto: Dansk bibel-institut

Af stud.theol. Steffen Baagø Madsen

Overskriften er ”Discipelskab og
dannelse”, hvorfor dette tema?
- Fordi det er et bibelsk tema
og et tema, som er oppe i tiden.
Andre steder hedder det dannelse,
coaching og ledelse. Tanken er, at
vi altid bliver formet og dannet, og
vi skal være bevidste om det. Det
er også et praktisk tema. I kirkerne
møder vi spørgsmålet: Hvordan
leve som kristen? Temaet bliver
så belyst ved dels at se på Bibelen
og dels at se på, hvordan man gør
så forskellige steder som Afrika,
Norge og i Folkekirken.
Der har i de senere år været et
øget fokus på discipelskab, hvorfor
tror du, det er tilfældet?
- Jeg tror, det er på grund af en generel tendens, vi ser i samfundet.
Virksomheder taler om visioner
og om at have en mission, og de
ønsker at tage sig af deres medarbejdere. Samfundets strukturer er
blevet meget flydende, kønsroller
er ændret, man skal være omstillingsparat, og der er i det hele
taget et øget behov for refleksion
over, hvem og hvor jeg er. På den
baggrund spørges der efter coaching som en hjælp til refleksion.
I kirken bliver spørgsmålet så,
hvad det vil sige at være en Jesu
discipel.
I luthersk sammenhæng findes
der nogle gange en forståelse af,
at vi alligevel aldrig bliver bedre,
hvorfor så gå op i discipelskab og
dannelse. Hvad tænker du om det?
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Adjunkt ved Dansk Bibel-Institut Jakob Olsen har været med til at planlægge det kommende Januarkursus.
- Det skyldes en fejllæsning af
Luther – hans katekismus var discipelskab på hans tid, han var en
coach overfor præster og kristne.
Pointen i discipelskab er, at frelsen
skal fastholdes gennem livet. Det
handler ikke om, hvorvidt jeg
bliver frelst eller ej, men om at
den frelse, jeg allerede ejer, skal
skinne igennnem i hele mit liv.
Helliggørelse er, at vi lever som
hellige i vores liv, det vil sige med
og i Guds tilgivelse.
I har bl.a. inviteret Sverre Bøe,
hvorfor?
- Sverre Bøe er dr.theol. fra Norge,
og han har forsket både i GT og
i NT, og han kan derfor give en
bibelteologisk undervisning om
emnet. Om eftermiddagen er der

en mere praktisk vinkel.
Hvor tror du, at en afrikansk forståelse af discipelskab kan hjælpe
os i en dansk kontekst?
- Forskellige kirker er gode til
forskellige ting, og de afrikanske
kirker er ofte bedre til bøn. Måske
har vi mistet afhængigheden af
Gud. Og måske er der noget i
deres praksis, som kan hjælpe os?
Hvem henvender kurset sig til?
- Til bevidste kristne i Danmark,
som ønsker inspiration og hjælp
til at være kirke i dag. Det vil sige,
at kurset henvender sig til præster,
ledere, menighedsråd osv. Og
samtidig også til dem på bænken,
fordi kurset giver inspiration til
kristenlivet.
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I anledningen af Darwin-året og klimatopmødet i december var 115

personer samlet på Vartov i København til en konference, som DBI var vært for.

Fører Darwins teorier
til materialisme?
foto: Dansk bibel-institut

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Hvis Darwin har ret i, at alt er
blevet til ved en tilfældighed, så
er der ingen Intelligent Designer,
som står bag skaberværket. Hvis
der ingen Designer er, som har haft
tanker med sit kunstværk, så er alt
uden betydning og mening, og der
er ingen at stå til svar for. Dette
fører til en materialistisk verden,
hvor kynismen råder. Derfor er der
heller intet værn mod grådighed og
forbrugerisme, og klima og miljø
kommer til at lide under det. Sådan
kan hovedtankerne i konferencens
otte foredrag kort beskrives.

Naturvidenskab og tro
Afdelingsleder for systematisk teologi på Det Teologiske Fakultet i
København, Jakob Wolf, går ind for
Intelligent Design (ID), men han
ser ikke ID som en modsætning til
det naturvidenskabelige syn, som
ligger bag Darwins teorier. ”Naturvidenskaben tager udgangspunkt
i, at naturen ikke er intelligent designet, men det kan den ikke vide
noget om, da det ligger udenfor
dens område”, sagde Jakob Wolf
i sit spændende foredrag. Han
mener ikke, at ID kan svare på om
den intelligente designer er Gud –
eller hvordan denne gud er.

Darwin troede på ID
Professor Peter Øhrstrøm fra Aalborg Universitet belyste forholdet
mellem Darwins skrifter og ID.
”Darwins syn på Gud udvikler
sig med årene, og kort før hans
død siger han, at han ikke tror,
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Blandt foredragsholderne var DBIs egen Nicolai Winther-Nielsen. Journalist og debattør Iben Trandholm var ordstyrer ved dagens paneldebat.
at Bibelen er Guds ord, eller at
Jesus er Guds søn. Men Darwin
var ikke ateist og han troede på
ID under en eller anden form. Når
man i skolerne i dag vil forbyde
at undervise om ID, har man ikke
en videnskabshistorisk tilgang
til Darwin, for så kan man ikke
forbyde undervisning i ID”, sagde
Peter Øhrstrøm i sit foredrag.

Åndskamp
Journalist ved Danmarks Radio
Iben Tranholm ledte den spændende paneldebat. ”Er det muligt
at blive ved at leve på denne
moderne måde, som vi gør i dag
og samtidig være tro mod skaberværket”, var et af hendes spørgsmål. Hun ønskede også svar på

om kampen mellem tro og den
materialistiske videnskab dybest
set er en åndskamp.
Mange forskellige faggrupper
var repræsenteret på konferencen:
Lærere fra grundskoler, højskoler,
efterskoler og gymnasier samt
præster, ingeniører og mange
andre faggrupper – og en del af
DBIs egne studerende.
Udviklingsingeniør Jesper Offersgaard fra Skovlunde havde
taget fri fra arbejde, og han blev
ikke skuffet: ”Jeg håbede at få
nogle gode argumenter til samtalerne i frokostpausen, og det har
jeg fået”, var Jespers konklusion,
inden vi efter ni timers koncentreret undervisning tog trætte og
inspirerede hjem.
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DBI må da være noget af det vigtigste.

Gud gør undere
med dankort
DBI har brug for rigtig mange
gaver i december måned. De to
foregående år har vi fået 1.8 mio.
i december, men hvis vi skal nå
budgettet i år, har vi brug for 2.2
mio.
De senere år er en stor del af
gaverne til DBI kommet sidst på
året. Det er en vanskelig situation
for os, da vi jo ikke har nogen
garanti for, at det økonomisk set
ender godt. Men vi sætter vores lid
til Gud, som indtil denne dag har
sørget for DBI. Samtidig beder vi
DBIs venner om forbøn og økonomisk støtte, for når Gud gør
undere, bruger han nogle gange
vores mund, fødder og hænder – ja
såmænd også vores dankort.
For nylig talte jeg med en person

mødekalender
Møder og gudstjenester i
januar med studerende og
ansatte. Se hvem, der
prædiker hvor, på hjemmesiden under mødeaktiviteter.

om vores økonomiske bekymringer her ved årets slutning. Han
kender ikke meget til DBI, men
hans reaktion var: ”DBI, det må
da være noget af det vigtigste arbejde, der gøres. I dæmmer op for
alt det udvandede i vores kirke, og
det er der virkelig brug for”. Jeg
gav ham selvfølgelig ret, for uddannelse af fremtidens teologer og
forkyndere er strategisk vigtig for
Guds riges arbejde.
Der er flere muligheder for at
give en julegave til uddannelse af
kirkens forkyndere. En af dem er
på DBIs hjemmeside www.dbi.edu,
hvor du kan overføre din gave til
vores konto.

5. Rønne LM
13. Nansensgade LMU
15. Buddinge Kirke
19. Rønne IM,
Fjerritslev IM,
Hirtshals IM
20. Elling IM,
Vrå IM,
Hirtshals IMU
21. Strandby IM,
Skagen IM
22. Hjørring IM
23. Aabybro IM

husk i forbøn

Med venlig hilsen

Bed om/for

Kurt Dalsgaard, landssekretær

· At DBI må få de nødvendige
penge i slutspurten
· At DBIs Januarkursus må
blive til glæde for mange
· At vi må kunne skabe en
modkultur til materialismen

Giro nr. 5 21 59 00

Tak for

Reg. 9530 Konto 0005215900

· DBIs vellykkede skabelses/
klimakonference
· At vi har lov til at nyde livet i
taknemmelighed til Gud

Gaveoversigt 2009
Indsamlet gavebeløb pr. 30. november: 4.198.131 kr.
Manglende gavebeløb december: 2.225.781 kr.

Manglende gavebeløb

Indsamlet gavebeløb

2.225.781 kr.

4.198.131 kr.
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Gør som Gud
– bliv menneske!
|

Alle aspekter af det menneskelige liv var velkendte for Jesus.

foto: flickr
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Af direktør for CredoAkademin, cand.theol.

Opvæksten i Nazaret

Stefan Gustavsson

Evangelierne er meget sparsomme
med information om Jesu barndom og ungdom, men hos Lukas
findes der nogle korte oplysninger:
”Drengen voksede op, blev stærk
og fyldt med visdom, og Guds
nåde var over ham.” Og ”Jesus gik
frem i visdom og vækst og yndest
hos Gud og mennesker.” Jesus
fortsætter med at være menneske
og dele det menneskelige livs
vilkår. Han lærte sig nye ting, han
ikke tidligere havde kunnet. Han
fødtes ikke talende, men lærte sig
langsomt og med samme besvær
som andre børn at beherske det
sprog, hans omgivelser talte. Han
var for alvor menneske.
Dette rejser spørgsmålet om,
hvordan hans udvikling forholder
sig til hans fuldkommenhed som
Gud. Vi indser sikkert samtidig, at
det er et spørgsmål, som vi ikke
kan forvente os et udtømmende
svar på; det drejer sig jo om, hvordan det uåndelige relaterer til det
åndelige. Det er noget, som ikke
kan gennemskues fra begrænsningens højde.
Det Nye Testamente giver os dog
en vejledning til, hvordan vi kan
forholde os til spørgsmålet. Jesus
var sandt menneske med alle de
begrænsninger, det indebærer.
Han kunne ikke være mere end ét
sted ad gangen, han kunne ikke
arbejde mere end et begrænset
antal timer, før også han blev træt.
Han stillede spørgsmål ud fra en
ægte interesse i at vide og gennem
svaret få ny kundskab. Samtidig
var han også Gud og bar på en
guddommelig natur. Vi ser den

Gud har valgt selv at blive menneske. Fra det punkt, da et æg
i Marias moderliv befrugtes,
er Sønnen, den anden person i
treenigheden, i al evighed forenet
med en menneskelig natur. Uden
at fraskrive sig sin guddommelighed antager han en menneskelig
natur og bliver til mennesket Jesus
fra Nazaret.
Jesus har en overnaturlig tilblivelse; der findes ingen menneskelig sædcelle, der befrugter
ægget i Marias liv., Evangelierne er
tydelige i deres påstande om, at
”hun var blevet med barn ved Helligånden”, at profetordene skulle
opfyldes: ”Jomfruen skal blive
med barn”, at Maria før graviditeten ”aldrig har været sammen med
en mand”.
Jesus kunne naturligvis have
fremstået på jorden som voksen.
Han kunne være kommet som
menneske på himlens skyer og
gjort en imponerende entré – passende til hans guddommelige baggrund. Men han vælger bevidst en
anden vej. Han bliver et befrugtet
æg i en kvindes liv og går gennem
alle faser i fosterudviklingen. Efter
ni måneder fødes han som en lille
baby, som søger mors bryst og
varmen fra hendes krop.
Inkarnationen – at Gud forener
sig med den menneskelige natur,
han har skabt og skænket os –
udgør det stærkest tænkelige ja til
mennesket og skabningen!
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bryde igennem i mange tilfælde.
Men det er, som om Jesus bevidst
i andre situationer valgte ikke at
gøre brug af sin guddommelige
natur.
Jesus aflagde altså ikke sin guddommelighed, da han kom hertil
som tjener. Hans herlighed og
magt var for det meste skjult –
men den var der dog hele tiden.
Det er baggrunden for den dobbelthed, som findes i beskrivelsen
af Jesus i evangelierne:
· Jesus fik nyt at høre om mennesker og stillede dem virkelige
spørgsmål, han, som selv vidste,
”hvad der gemmer sig i mennesket”.
· Jesus arbejdede det meste af
sin tid for livets ophold. Som offentlig person modtog han gaver
til sit arbejde, sådan at han og
disciplene kunne købe mad. Han
bad en kvinde ved Sykars brønd
om vand – han, som selv kunne
mætte i tusindvis af mennesker!
· Da den ophidsede folkemængde
i Nazaret ville styrte ham ned
ad bjerget, banede han sig vej
”imellem dem og gik”. Men da
soldaterne opsøgte ham i Getsemane, lod han sig fængsle.
Det faktum, at Jesus havde en guddommelig natur, ophævede ikke
virkeligheden af hans menneskelige natur. Han var ikke som en
forklædt engel eller maskeret Gud;
hans menneskelighed var ægte.
Jesus levede sammen med sin
familie i mange år i Nazaret og
respekterede dem dybt; ”han var
lydig mod dem”. Han lærte sin

06/12/09 20.48
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stedfars fag og hjalp formentlig
til i det lille familieforetagende.
Dermed underlagde han sig den
dimension af virkeligheden i overensstemmelse med skabelsesopgaven fra 1 Mos 1. Han tjente Gud
og mennesker ved at arbejde med
sine hænder og sin krop.
Alle aspekter af menneskeligt
liv var efterhånden velkendte for
Jesus. Han sørgede og ynkedes.
Han fyldtes af jublende glæde.
Han blev sulten, tørstig og træt.
Han arbejdede og sov. Han var til
bryllup og fest. Han trak sig tilbage i ensomhed. Han svedte, blev
tortureret og døde.

Den offentlige fremtræden
som Messias
Jesus var ”omkring tredive år,
da han begyndte sit virke”. Hans
budskab handlede om Guds
rige: ”Tiden er inde, Guds rige er
kommet nær; omvend jer og tro
på evangeliet!” Guds rige betyder
området, hvor Guds vilje råder. I
sin virksomhed viste Jesus, hvad
gudsriget betyder:
· Han uddrev de onde ånder.
Mennesker, som blev slaver
og bundet af de onde kræfter,
befriedes. Samtiden forfærdedes:
”Selv de urene ånder befaler han
over, og de adlyder ham!”
· Han helbredte alle syge. Det
var periodevis et dominerende
indslag i hans virksomhed:”Ved
solnedgang kom alle, der havde
nogen med en eller anden
sygdom, hen til ham med dem,
og han lagde hænderne på hver
enkelt af dem og helbredte dem.”
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· Han helbredte ikke alene menneskers kroppe, han gjorde
det, som er endnu større: Han
ændrede deres liv og rensede
dem fra synd. De kom ”til ham
med en lam, der lå på en seng
… Jesus sagde til den lamme:
Vær frimodig, søn, dine synder
tilgives dig”.
· Han inddrog mennesker i et
nyt fællesskab. Han opbyggede
noget omkring sig, som havde
en unik attraktionskraft. Mange
uanselige og foragtede mennesker, som i andre sammenhænge
valgte at passe sig selv, kom til
ham, og han bød dem velkommen. Det gjaldt toldopkrævere,
som for egen vindings skyld
havde valgt at samarbejde med
besættelsesmagten, prostituerede, som af forskellige årsager
blev tvunget til at fornedre sig
selv og sælge deres krop, ligesom andre, der var stemplet som
syndere. Og han tog imod dem!
· Han havde magt over den
truende natur. Træt lagde han
sig i båden, der skulle føre dem
over til den anden side af søen.
Pludselig blæste der en så kraftig
storm op, at de almindelige
fiskere, der styrede båden, frygtede for deres liv. De vækkede
Jesus, som med bare et ord stillede stormen og fik bølgerne til
at lægge sig! ”Hvem er dog han,
siden både storm og sø adlyder
ham?”
· Han rensede religionen. Da han
kom til templet, lavede han en
pisk af reb, væltede vekselerernes borde og jagede sælgerne
ud af templet. Ikke fordi han

01 – 2010
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var imod markedsøkonomi, men
fordi de ikke for alvor regnede
templet som et sted for Guds
nærvær og en indbydelse til bøn.
Gud blev menneske for at genoprette skaberværket. Jesus proklamerede Guds rige og illustrerede
det ved at genoprette og hele det,
der var ødelagt. Mennesker fik fællesskab med Gud og lægedom for
kropslig, sjælelig og social elendighed. Der fandtes en vidunderlig
duft af Eden omkring Jesus.

Inkarnationens menneskesyn
Som kristne skal vi sige ja til det
menneskelige lige så reservationsløst, som Gud sagde ja til det ved
at blive menneske. Derfor siger
jeg: Gør som Gud – bliv menneske!
Samtidig er udtrykket forræderisk; mennesket kan jo slet ikke
gøre som Gud! Vi er ikke guddommelige væsener, som antager en
menneskelig natur. Vi er heller
ikke mennesker, som skal antage
guddommelig natur. Nej, det, jeg
vil fremhæve, er det menneskesyn
og den vurdering af det menneskelige, som inkarnationen er
udtryk for. At Gud i Jesus lader
guddommeligt og menneskeligt
for evigt forenes, giver mennesket
en højhed og storhed, som savner
sidestykke i noget andet livssyn.

Fakta
Stefan Gustavsson har på
LogosMedia udgivet bogen
Gør som Gud – bliv menneske.
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Vi er ikke alene i verden med nøden

for bibeltro teologisk uddannelse.

DBI og den verdenomspændende
evangelikale bevægelse

Af rektor Børge Haahr Andersen

DBI har i mange år knyttet forbindelse med teologiske institutioner i Skandinavien og resten
af verden, og for nylig har vi
besluttet at formalisere endnu en
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kontakt til den store evangelikale
familie.
Den 5.-9. oktober 2009 deltog
jeg i en international konference
i Sofron i Ungarn sammen med
176 repræsentanter for teologiske uddannelser fra 46 lande
fordelt over hele verden. De to

store internationale, evangelikale
bevægelser, Evangelisk Alliance og
Lausanne-bevægelsen, har en teologisk afdeling, der hedder ICETE,
International Center of Evangelical
Theological Educations. ICETE er
en paraplyorganisation over otte
kontinentale sammenslutninger
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fra evangelikale teologiske uddannelsesinstitutioner. Den europæiske hedder EEAA (European
Evangelical Accrediation Alliance).

DBI – medlem af EEAA
Den europæiske afdeling af ICETE
fejrede 30 års fødselsdag under
konferencen i Ungarn. EEAA
udsprang af den samme åndelige
nød, som i 70’erne fødte Dansk
Bibel-Institut. Det gælder for det
første opgøret med den liberale
teologi. For det andet ønsket
om at udbrede evangeliet ved
at uddanne nye generationer af
teologer. Konkret har EEAA brugt
mange resurser på at hjælpe
lokale uddannelsessteder med
at få en faglig anerkendelse. Selv
om Dansk Bibel-Institut har valgt
at få den faglige anerkendelse
gennem University of Wales, er det
en lærerig proces at se, hvordan
tilsvarende uddannelsesinstitutioner i Europa og resten af verden
håndterer de samme udfordringer,
som vi arbejder med i Danmark.
På den baggrund besluttede DBIs
bestyrelse på sit møde i oktober at
søge om medlemskab af EEAA med
henblik på at få inspiration fra den
store verden, som ligger udenfor
vores baggård på Frederiksborggade 1.

En tværkulturel aha-oplevelse
Det var en på alle måde grænseoverskridende oplevelse at blive
lukket sammen med kristne fra
hele kloden, og hvor vi alle havde
det til fælles, at vi arbejder med
teologiske uddannelser. Der var
repræsentanter fra de unge kirker
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i Afrika og Asien, hvor kirkerne
vokser og vokser, og hvor behovene for uddannelse og oplæring
er markant. Der var repræsentanter fra Mellemøsten, Mellem- og
Sydamerika, hvor de evangeliske
kirker er små og ind imellem
trængte minoriteter. Visse institutioner havde en historie tilbage til
reformationstiden. Andre havde
selv grundlagt både deres lokale
kirke, den regionale uddannelsesinstitution og havde selv skrevet
de fleste af lærebøgerne!
I praksis betød det fire dage fuld
af tværkulturelle aha-oplevelser.
Det gjaldt, uanset om man stod i
madkøen, sad i foredragssalen, var
til workshop eller trak frisk luft i
en pause. Indimellem havde jeg
brug for at fordøje indtrykkene
på dansk sammen med Ingolf H.
Pedersen fra Menighedsfakultetet
eller sludre lidt med vores to skan
dinaviske venner fra Forsamlingsfakultetet i Göteborg.
For 100 år siden var Danmark,
Skandinavien og Vesteuropa et
resurseområde med stærke kirker
og med en strøm af missionærer
til resten af verden. I dag er kristendommens tyngdepunkt flyttet
til Afrika og Asien. Her vokser
kirkerne så eksplosivt, at der hele
tiden er et skrigende behov for
uddannelse og oplæring af nye
generationer. Selv om vækkelseskristendom i Danmark kun berører
små minoriteter af befolkningen,
har Danmark stadig meget at
bidrage med i forhold til de unge
kirker. Vi har blandt andet en
solid uddannelsestradition og har
arbejdet med mission og evange-
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lisation i generationer. Selv om vi
kan opleve os selv som økonomisk
og kirkeligt trængte, har vi en helt
anden frihed og helt andre resurser end kristne institutioner i den
fattige del af verden.

Perspektiver fra den store
verden
Det giver et andet perspektiv
over vores hjemlige situation at
være sammen med kollegaer fra
alle dele af verden. Vi er måske
en trængt og udskældt minoritet
i dagens Danmark, men hverken
vi eller vores familier forfølges af
myndigheder eller det omkringliggende samfund. Vi mangler
nok penge og vores studenter får
ikke SU, men hverken lærere eller
studenter sulter og mangler de
grundlæggende fornødenheder.
Vores bibliotekskonto er trængt,
men vi har gode teologiske bøger
på dansk og engelsk, som kan
købes eller lånes. Osv. osv.
Først og fremmest skaber det
en stor glæde og forventning at
få et indtryk af kirker, menigheder og uddannelsessteder, som
vokser og vokser, fordi mennesker
kommer til tro på Jesus. I det
gamle maoistiske Kina er der i dag
flere kirkegængere hver søndag
end i hele Europa for bare at
nævne et eksempel. Gud kan i sin
suverænitet forbarme sig over det
sekulariserede Vesteuropa og lade
evangeliet skabe tro og fornyelse
i vores postkristne del af verden.
På den måde kan mødet med 176
mennesker nogle intense dage i
Ungarn bekræfte os i vores grundlæggende kald og virke på DBI.
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Illusionen
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Vi må vække en længsel efter

et liv i større afhængighed af Gud.
Af redaktionssekretær
Andreas Kammersgaard Ipsen

”Det er nødvendigt at skabe en
modkultur til materialismen i den
vestlige verden.” Sådan lyder en af
de ti teser i den nye kampagne ved
navn ”Giv dig rig”. For at sætte lidt
perspektiv på dette emne har DBIposten fået lov til at tage en snak
om materialismen med sognepræst
ved Apostelkirken på Vesterbro,
Niels Nymann Eriksen.

Paradiset
Snakken starter med spørgsmålet
om, hvad der i det hele taget er
problemet med materialismen:
”Jeg besøgte for nogle år siden
Fisketorvet i København, kort tid
efter det var færdigbygget. Fisketorvet er et kolossalt shoppingcenter, som er bygget med lange
gange i flere etager fyldt med
butikker. I midten af det enorme
bygningsværk ligger en indendørs
have med rindende vand, palmer
og højt til loftet, som er lavet af
glas, der lukker op mod himlen.
Sådan et bygningsværk legemliggør den illusion, som ligger til
grund for materialismen og forbrugerismen. Materialismen forleder
os nemlig til at tro, at vi kan nå
paradisets have ad begærets og behovstilfredsstillelsens vej, og dette
er netop problemet med materialismen, at den forstår menneskets
livsmål som behovsopfyldelse.”

Disharmoni
Materialismen og forbrugerismen
er dog ikke kun noget, der findes
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på Fisketorvet men også blandt de
kristne: ”Jeg var på et tidspunkt
ansat som rejsesekretær for DBI og
holdt mange møder i hele Danmark. Jeg husker, at jeg på disse
møderejser spiste i velindrettede
hjem og kørte i fine biler til missionshuset, hvor hele mødet gav et
indtryk af en art borgerlig tryghed. Så skulle jeg rejse mig op og
sige, at vi er fortabte syndere med
Jesus som vores eneste håb. På
en måde oplevede jeg en disharmoni mellem det budskab og den
ramme, budskabet var sat ind i,
for både mødet og menneskers liv
foregik i en stor materiel tryghed.”
Kan man så tale om at de kristne
i Danmark er blevet blinde for den
fare, der er i materialismen? Niels
Nymann Eriksen uddyber: ”Man
kan vel sige, at der i kristne kredse
er sket en forskydning af visse
dele af Jesu forkyndelse. Man har
måske nok talt om, at vi skal spare
på det private område, så vi kan
give til kirken og de kirkelige organisationer, men Jesu forkyndelse
handler ikke om at spare men om
ikke at samle i lade. Det er selvfølgelig svært at sige, hvad det konkret betyder for den enkelte, men
vi må generelt blive mere bevidste
om den åndelige dimension, der
ligger i materialismen, og som vi
må kæmpe imod. Det påvirker os
nemlig, også åndeligt, hvordan vi
materielt indretter vores liv.”

Modkultur
Vi lever i et samfund, som på
mange måder eksisterer på materialismens betingelser. Fx oplever
vi i dag, at mange peger på en

stigning i det private forbrug
som vejen ud af den finansielle
krise. I sådan et samfund kan det
være svært for den kristne at se,
hvordan man skal slippe af med
materialismen uden helt at melde
sig ud af samfundet. Til det forklarer Niels Nymann Eriksen: ”At
være modkultur betyder, at man
lever i samfundet med modstand
mod tidsånden. Vi skal i forbindelse med verden ligesom saltet,
der må opløses i kødet for at gøre
sin gerning. Der vil uundgåeligt
være en konfrontation mellem
verdensånden og Kristi ånd, og vi
skal leve midt i denne åndskamp
og ikke trække os væk fra verden
og samfundet.”
Før han i 2005 blev ansat som
præst, levede Niels Nymann Eriksen selv et radikalt anderledes liv:
”Jeg har i mange år haft en meget
antimaterialistisk livsstil, hvor
jeg fravalgte meget af det, som de
fleste regner for livsfornødenheder, og jeg kunne leve sådan, fordi
jeg var ungkarl og forholdsvis
uforpligtet. Da jeg så fik embede
i Folkekirken og dermed blev tjenestemand fulgte en stor materiel
tryghed, som jeg ikke før var vant
til. De ydre rammer i mit liv er nu
meget langt fra idealet om liljen
på marken og himlens fugle, og
selvom jeg skulle vælge stadig
at leve nøjsomt, så kan jeg ikke
undgå at samle i lade, fx gennem
min pensionsopsparing. Det var
faktisk en af de største anfægtelser for mig ved at blive ansat i
folkekirken.”
Niels Nymann Eriksen har også
et bud på, hvor vi som kristne
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konkret må gå ind i konfrontationen mod tidsånden: ”Med
materialismen følger et syn på
menneskets værdi, hvor det er
menneskets evne til at bidrage til
samfundsøkonomien og velfærdssamfundet, som bliver afgørende
for, om mennesket er vigtigt for
fællesskabet. Det er en tendens, vi
må modsætte os som kristne.”
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Vække længsel
Selvom det altså ikke er muligt
at melde sig ud af samfundet, så
må vi ifølge Niels Nymann Eriksen
alligevel forsøge at skabe en modkultur til materialismen, både for
vores egen skyld, men ikke mindst
for de kommende generationer af
kristne: ”Vi må vække en længsel
efter et liv i større afhængighed

af Gud og vise glæden ved hver
dag at måtte bede om dagligt
brød. Ellers får vi en generation af
kristne, hvor evangeliet blot bliver
en tom teoretisk overbygning til et
liv, som i virkeligheden bliver dikteret af markedsmekanismerne.”
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Tese 2 i Giv dig rig: Vi er skabt til at nyde

livet og bruge det til glæde for os selv og andre.

foto: stock.xchng

Nyd livet!

Der er ingen grund til at fornægte denne verdens glæder. Tværtimod skal vi tage imod dem og boltre os i dem.
Af Nicolaj Wibe Nielsen

Jesus blev kaldt en fråser og
dranker. Han var hverken det ene
eller det andet. Men han spiste og
drak, og det til forskel fra Johannes Døber, som levede strengt
asketisk. Jesus var ven med ”de
forkerte”, og det provokerede
farisæerne og andre, at han ikke
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fornægtede denne verdens glæder.
Jesus værdsatte skaberværket. Han
frydede sig over naturens skønhed, satte pris på nært venskab,
og god vin sørgede han også for.
Vi lever i en tid og i den del af
verden, hvor det er nødvendigt at
være bevidst om, hvad man fylder
sit liv med. Muligheden for overforbrug, materialisme og usund
afhængighed er stor. Jesus advarer

mod det. Alt det skabte skal tages
imod med tak og glæde, men det
må ikke besætte os. Bundethed til
det materielle skubber Gud ud. Men
der er ingen grund til at fornægte
denne verdens glæder. Tværtimod
skal vi tage imod dem og boltre
os i dem med taknemmelighed og
glæde. Følgende er et forsøg på at
fremhæve bare to af verdens mange
glæder og skønheder.
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Løgsuppe med nybagte
hvidløgsflutes
Mad er en af vores største selvfølgeligheder. Vi bor på den rige del
af kloden, og på grund af det kan
mad gå hen og blive noget, man
ikke sætter mere pris på end det,
den koster, og det, den smager af.
Det er også en del, men mad kan
også være mere end det.
Jeg laver mad. Jeg er nok ikke
specielt god til det, men hele
processen, fra idé, til indkøb,
klargøring, tilberedning, spisning,
opvask og oprydning – den er helt
fantastisk.
Det begynder om morgenen.
Hvad skal vi spise i aften? Lidt
forgæves roden i fryseren bringer
mig ud til vores gode gårdsalg.
Ikke dyrt, men godt kød. Hyggelige folk med tid til snak og lidt at
grine af. Hjem med det friske kød.
P1 eller P2 (alt efter humør)
sættes på, og så i gang med
kogebøger, potter, pander og nye
opfindelser. Hyggeligt, roligt og
sjovt nok kommer der mad ud
af det hver gang. Sparer ikke på
krydderierne.
Der kaldes til bords, og efter
endt spisning fordeling af resterende opgaver. Jeg mukker ikke,
hvis jeg selv får lov at vaske op.
Med rette synes de andre, det er
tåbeligt ikke at bruge opvaskemaskinen. Men jeg holder så meget
af den der stund i køkkenet med
musik og ofte hyggesnak med
dem, jeg får lokket til at hjælpe
mig. Ikke hver gang, men jævnligt
er det over opvasken, snakken
sker. At beskæftige sine hænder
får munden på gled. Løst og fast.
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Og udsigten fra køkkenvinduet
bliver vi aldrig trætte af.
Nu skal det ikke lyde som ”Det
lille hus på prærien”. Det er jo
hverdag, vi snakker om her. Ikke
kunstig hygge med evigt smilende
ansigter. Men den hverdag, hvor
man giver sig selv lov og tid til at
pusle med madlavning, spisning
og opvask, den kaster guld af sig.
Den tid, det tager at lave mad og
vaske op, betragter jeg som en
foræring til god samtale, tid til
eftertanke og den gode musik fra
højtaleren.

Apropos musik
Til mit bryllup for 19 år siden
blev der lavet sjov med, at inden
jeg mødte min kone, hørte jeg
kun pop, men for at få hende på
krogen skiftede jeg til klassisk.
Nej, hvor morsomt. Men usandt.
Jeg hørte nemlig også rock. Sandheden er så, at jeg ad åre har fået
øre for klassisk musik. Jeg hører
egentlig aldrig andet. Sæt Mendelssohn, symfoni nr. 2 B-dur opus
52 Lobgesang på, og du vil høre
englene synge.
Det begyndte i min studietid.
Vi var fire drenge, der boede
sammen, og selvfølgelig var
det det rytmiske repertoire, der
buldrede løs. Ikke et ondt ord om
rytmisk musik. Smag og behag
er forskellig. Men en aften skete
det. Min gode ven Peder Kølle
introducerede mig til den klassisk musikalske verden. Jeg blev
sat i en sofa, te i kruset og skulle
kun lytte. Vi hørte Bach. Oh du
milde verden, hvor vi hørte Bach!
Johan Sebastian. Hvad kan dog få
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et menneske til at komponere så
skøn musik? At nærlytte Bach er
som en opdagelsesrejse. Har du
haft lyst til en rumrejse i de fjerne
egne af Mælkevejen? Det kommer
du aldrig. Men sæt dig ned og lad
Bach, Händel eller den nulevende
Arvo Pärth fylde din øregang, og
du vil opleve, at klassisk musik
kan være rigt, overraskende og
vidunderligt.
En del af mit møde med den
klassisk musikalske verden har
været et møde, hvor jeg momentvis fornemmer toner, der har
sine rødder i Edens Have. Det er
selvfølgelig noget pjat. Der var
vist ingen violiner og trompetfanfarer der. Men bare denne fornemmelse, at man uden de store
midler, måske gratis via medierne
(på nær licensen), kan sætte sig
ned og få den store musikalske
oplevelse, det er da en gave fra
Gud. Der findes musik, der li´som
får det hele til at falde på plads.
Der findes musik, der lader dagligdagens store problemer forsvinde
for en tid. Det er ikke flugt at lytte
til den. Snarere tilflugt. Et helle.
Et fristed. En pause. Et sted, hvor
man får luft under vingerne.
Det var lidt om mad-proces og
musik. Der kunne skrives om så
meget andet. Naturen, venskabet, rejser, ferier og fritid. Kunst,
hobby, den gode latter og den
store film. Sport, boglæsning og
den gode alene-tid. Bliv selv ved…
Livets skaber og giver er ikke
asket!
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er den primære målgruppe. Formålet er at
fremme bibeltro forkyndelse, undervisning
og mission i Danmark og udlandet.
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Rektor Børge Haahr Andersen
Landssekretær Kurt Dalsgaard
Studiekoordinator Martin Holm Bangsø
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A r v & Te s t a m e n t e
En støtte til bibeltro forkyndelse

10

10
Testamenterer
du et beløb til DBI, medvirker du til, at vi forsat
10
10
kan uddanne bibeltro præster, missionærer og forkyndere. En arv
til DBI går ubeskåret til dette formål.
Vi yder gratis juridisk bistand ved oprettelse af testamente, hvori
DBI er betænkt.
Tak om du vil huske DBI, når du laver testamente.

10

Ikke alene

Tankestreger og
tænkestykker

Asbjørn Kvalbein

Inge Bøgel Lassen

Vær tryg - du er ikke alene!
Gud ser dig og har omsorg
for dig!
Der stilles skarpt på de bibelske sandheder med udgangspunkt i relevante fortællinger,
citater og salmevers.
365 overkommelige andagter,
så der er noget at leve på
hver dag i året!
372 sider (indb.) – kr. 329,95
204 sider (indb.) – kr. 249,95

Indeholder stærke
beretninger om Bibelens
kvinder. Der er fokus på
deres tanker, tro, kampe
og sejre.
En appel til kvinder i dag
og en opfordring til at
kende Bibelens Gud og
følge ham.
Teksten er suppleret med
forfatterens egne mosaikker.

Telefon 4820 7690
logosmedia@dlm.dk
www.logosmedia.dk
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Når krybben ikke er tom
aktuel kommentar |

Gud har hidtil

båret DBI og givet os, hvad vi har brug for.

Af formand for DBI,
sognepræst Flemming Burgdorf

Vi er midt i julen og et nyt år
banker på. Vi ved aldrig på dette
tidspunkt, hvordan vi lander på
året rent økonomisk, men vi ved,
at julekrybben ikke er tom – og
det er mere end blot temaet for
et sødt julebarselsspil, for her får
vi en uudtømmelig skat! Netop
det faktum giver os visioner og
frimodighed for fremtiden også
for arbejdet på DBI. Han, som
har styret og båret os hidtil, vil
også fremdeles tage hånd om os,
selvom det så langt fra er nogen
selvfølge, og vi på ingen måde
har gjort os fortjent til hans fortsatte velsignelse.

Nye studenter til sommer
Det er altid en særlig udfordring
at befinde sig på tærsklen til et
nyt år, men for os på DBI bliver
det ekstra spændende i år, fordi

vi forventer et stort rykind af nye
studenter efter sommerferien. Vi
har brug for det og vi har bedt
meget om at få det, for det er jo
en væsentlig grund til vores eksistensberettigelse: at vi får studenter, som vi vil kunne hjælpe
og præge med netop det, som er
blevet givet til DBI – af Gud samt
af gode venner og medarbejdere.
Det er fantastisk, at vi nu har
fået helt ’vores egen’ bacheloruddannelse strikket sammen og
sat på skinner. Vi har en rigtig
god uddannelse, som vil kunne
bruges af utallige, unge som
ældre. Vi håber og beder til, at
den også vil trække studenter
til København, så det virkelig
rykker. Vi er glade for alle, som
dukker op, og vi er taknemmelige
for enhver, som gør det muligt
for studenterne at læse ved DBI
ved konkret at stille økonomi til
rådighed fx via den støttepulje,
som i efteråret blev lanceret, og
som vi håber, endnu flere vil få

øje på og gøre noget ved.

Mad i overflod
Ikke alle vinder i lotteriet, men
alle har vi fået foræret en skat
julenat, ’herlig overmåde’, som
vi synger det med Paul Gerhardt.
Det er krybbebarnet Jesus. ’Når
krybben er tom, bides hestene’,
siges der i ordsproget, men Guds
krybbe bliver aldrig tom, for
hans mad er sand mad og for
hånden i så rigelige mængder, så
vi altid som hans børn vil have
overflod endog til at leve til evig
tid!
Derfor minder han nogen om
at bede for DBI og betænke dette
arbejde med gaver, så vi får det
daglige brød i år og i det kommende år. Hjertelig tak for al
medleven, forbøn og støtte i det
år, som rinder ud!
Glædelig jul ønskes alle i Jesu
navn samt et velsignet nyt år
under Guds forsyn!

månedens citat
Det største, vi kan gøre overfor Gud, er at tro hans ord.
Billy Graham
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