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DBI UNDERVISER I
MADAGASKAR

Der er en rationalitet i den kristne tro, siger Jakob Olsen.

JAKOB OLSEN FORSKER I
TEOLOGIENS RATIONALITET
FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT
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Lektor på DBI Nicolai Winther-Nielsen underviste præster i Madagaskar.

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT
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I februar og marts måned underviste GT-lærer
Nicolai Winther-Nielsen præster på det Lutherske
Teologiske Fakultet (SALT) i Madagaskar. Han var
udsendt af Danmission.

Moseloven i gassisk kultur

Jakob Olsen undersøger, om der er en indre og ydre sammenhæng i troen.
Af adjunkt Jakob Valdemar Olsen

Ved siden af undervisningen og andre aktiviteter
arbejder Jakob Olsen i sin forskning på et projekt,
som har overskriften ”Teologiens rationalitet”,
hvilket kan oversættes med ”teologiens sammenhæng”. Hvad det går ud på, forklarer Jakob her:
Der kan tales om en indre sammenhæng og en
ydre sammenhæng i teologien. I den indre sammenhæng drejer det sig om på hvilken måde, der
er mening i kristendommen: Hvordan hænger
tingene sammen?

Den indre rationalitet
I den apostolske trosbekendelse taler man om tre
led: Troen på Gud Fader, på Jesus og på Helligånden. Gud har skabt verden og de mennesker,
der er i den. Mennesker har vendt sig fra Gud og
er bundet i synd, men Gud er kommet i Jesus for
at forløse mennesker og dø for synden. Gud er
nærværende ved sin Ånd for at kalde mennesker
til fællesskab og føre dem hjem til sig.
Disse kristne grundsandheder fører en masse
ting med sig. Sammenhængen imellem dem – hvis
der er en sammenhæng – drejer sig om teologiens
rationalitet. Det er teologiens indre sammenhæng.

En ydre rationalitet
Derudover er der også en ydre sammenhæng, en
ydre rationalitet. Den kristne kirke er ikke sat i
verden for at leve en ghetto-tilværelse, men for
at være i berøring med den verden, som den er
en del af.
I det samfund, som kirken lever i, er der flere
forskellige sandheder, som fastholdes. Hvordan
må kirken forholde sig til det? Og hvilken sammenhæng er der mellem kirkens budskab og de
ting, som ellers regnes for sandt i den kultur,
hvori kirken befinder sig?
Det problem kan også formuleres som et
spørgsmål om forholdet mellem erfaring og
åbenbaring. Kristendommen er bundet til en
åbenbaring. Udgangspunktet for kirkens tro er, at
Gud er kommet til os og har vist sig i sin søn. Og
han har vist sig gennem profeter og apostle.
Hvordan hænger den åbenbaring sammen med
vores erfaring? Vil man kunne sige, at der er en
sammenhæng mellem det, vi tror, og det, vi erfarer? Hvis der er en sammenhæng, kan man sige,
at der ligger en rationalitet i kristendommen, for
den giver mening. Jeg mener, der er en sådan
sammenhæng, og dermed er der også en indbygget rationalitet i den kristne tro.

I sin undervisning i Madagaskar fokuserede
Nicolai Winther-Nielsen på loven i Mosebøgerne
som etisk vejledning og teologi. Hans mål var at
kontekstualisere De Ti Bud ind i deres kultur.
”Ofte var der i klassen vild diskussion om, hvordan vi skulle forstå et tema ind i deres traditionelle kultur. Samtidig var det skønt at høre mine
malagassiske præstekolleger formidle Gammel
Testamentes kultur som en levende kristen
forkyndelse. Det er min bøn, at vi sammen kan
gå ind i en læringsproces om, hvad det vil sige at
kontekstualisere evangeliet til nye generationer
og kulturer”, siger Nicolai.

Ivrige studenter uden bøger
På SALT var der en motiveret studenterflok, men
det var et stort handicap i deres studier, at de i
høj grad manglede bøger og adgang til international forskning.
”En af de ting, som jeg har lært af mit ophold, er
at sætte pris på rigdommen i deres fattigdom, og
jeg forsøger at bruge det som en tolkningsnøgle
til at forstå fattigdommen i den moderne vestlige
overflod”, siger Nicolai, der nu vil bruge sine nye
erfaringer, når han underviser studenterne på DBI.

Omvendt kulturchok
”At vende hjem til Danmark efter et besøg på
SALT er lidt af et omvendt kulturchok. Efter at
have levet i en kirke med vækkende forkyndelse
af Kristus, stærk åndelig vækst og megen bøn
er det en flad fornemmelse at vende tilbage til
den folkekirkelige dagligdag, hvor der ikke er en

De studerende skulle lære at bruge computeren til
at studere Bibelen på hebraisk.
entydig forkyndelse af Kristus som Vejen, Sandheden og Livet, og hvor Bibelen spiller en ringe
rolle i etiske spørgsmål”, forklarer Nicolai.

Nicolai er brændt varm på kirken
”Jeg er brændt varm på denne herlige kirke, og
jeg vil ofte nostalgisk drømme mig tilbage til de
levende menigheder på Madagaskar”, siger Nicolai og fortsætter: ”Jeg vil mindes glæden over at
genfinde den gamle vækkelseskristendom i et levende kirkeliv med engageret forkyndelse, sang
og bøn. At høre en by genlyde af dette liv en
søndag morgen er en oplevelse, når man kommer
fra det sekulære Vesten. Jeg har fået en ny kultur
og en spændende kirke ind under huden, og jeg
tænker meget på, hvordan jeg fortsat kan tjene
mine venner og være deres røst heroppe i nord.”
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3000 personer er blevet

|

Carsten Elmelund Petersen bruger

spurgt, om de vil støtte DBI økonomisk.

arbejdstiden på DBI til en bred vifte af opgaver.

Måske blev du ringet op

Undervisningen
har førsteprioritet

Nye veje
Vi prøver hele tiden nye veje for at få de fornødne indtægter, og de sidste 3 år har vi derfor
ringet til i alt 3000 personer. Tilsammen giver
det en ekstra indtægt på godt 300.000 kr. om
året, hvilket er en stor hjælp for vores økonomi.
De senere år har vi fået mange aftaler om nye gavebreve, og vi har 330 gavebreve med en samlet
indtægt på 1. 7 mio. om året.
I april måned fik vi to arve på tilsammen cirka

225.000 kr. Det betyder meget for os, når DBIs
venner laver testamente til fordel for DBI.

Tørre sommermåneder
Den 1. maj havde DBI fået godt 1.3 millioner
i almindelige gaver. Det er 200.000 kr. mere
end på samme tidspunkt sidste år, og det er vi
opmuntrede over. I år har vi brug for 700.000 kr.
mere, end vi fik sidste år, og derfor skal gaveindtægterne hver måned være større end i 2009. Vi
takker for, at det er lykkedes indtil nu.
Vi nærmer os de skønne – men økonomisk tørre
– sommermåneder. Tak, om du vil huske, at DBI
også har brug for penge i ferien.

Af lektor Carsten Elmelund Petersen
Kurt Dalsgaard, landssekretær

Månedsbudget: 551.546 kr. · Gaver i april: 329.728 kr. · Bagud ift. budget pr. 31. april: 873.304 kr.
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husk i forbøn
Bed om/for
· Den kommende konference om vielse af homoseksuelle.
· At DBIs tværkulturelle og missionale profil må
tiltale mange unge.

Carsten Elmelund Petersen har mange opgaver på DBI, men undervisningen har førsteprioritet.

Med venlig hilsen

Gaveoversigt 2010

4.000.000

FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT

I februar og marts måned ringede vi til tusind af
jer, som holder DBIposten for at spørge, om I har
mulighed for at støtte DBI økonomisk. 70 personer sagde ja, og det er vi meget taknemmelige
for. De fleste af disse gaver gives over pbs, og
på denne måde er det en fast indtægt på omkring
100.000 kr. om året.
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Som lærer på Dansk Bibel-Institut har jeg forskellige arbejdsopgaver. Jeg vil fortælle lidt om det.
Uden studenter var der intet DBI, og derfor har
undervisningen første prioritet. Jeg har en del
undervisning på første studieår af vores egen
uddannelse, og det sætter præg på min hverdag.
Hvis jeg skal undervise lige efter frokost 13.1515.00, så er det styrende for, hvad jeg bruger
tiden på om formiddagen og efter undervisningen. Det koster en del tid at afvikle akademisk
undervisning. Det er ikke kun det faglige indhold, der skal være styr på. Undervisningen skal
også præsenteres på en pædagogisk måde, så det
fremmer mest mulig indlæring.

Mulighed for fjernstudier
Tak for
· DBIs engagerede lærerstab, som arbejder seriøst med vigtige spørgsmål.
· Nicolai Winther-Nielsens vellykkede ophold på
Madagaskar.
· De 70 personer som har sagt ja til at give i alt
100.000 kr. om året til DBI.

Dertil kommer, at vi netop nu arbejder på at
gøre det muligt for fjernstudenter at gennemføre første studieår. Det betyder, at vi via vores
kursusportal (se http://e.dbi.edu/ ) kan lægge
lydfiler af forelæsninger ud til fjernstuderende,
ligesom de kan skrive mindre kursusopgaver på
et debatforum på samme side. Det vil gøre det
muligt for fjernstuderende i Klemensker, Kol-

ding, Klaksvik, Kristiansand og Kalmar at deltage
i undervisningen og måske kun møde frem på
DBI en gang under kurset og så igen til eksamen.

Store og små sager
Dette år har jeg en særlig opgave som studieleder.
Det betyder, at jeg er den øverst ansvarlige for
vores uddannelse i forhold til University of Wales.
Derfra kommer de på besøg én gang om året i
juni måned. Men i dagligdagen er det mit ansvar,
at der findes løsninger på en række forskellige
spørgsmål og små og store sager. Stort set alle
arbejdsdage rummer lidt af dette, og enkelte arbejdsdage er helt fyldt med sådanne opgaver.

Forskning
I min ansættelse er der en forskningsforpligtelse,
og det betyder, at der hele tiden skal læses nye
bøger og fagligt stof. Nogle gange skal der holdes
en videnskabelig forelæsning, der måske med
lidt videre bearbejdelse kan blive til en videnskabelig artikel. Det er også faldet i mit lod at være
redaktør på en del af vores elektroniske tidsskrift Nordisk Teologi (se på www.see-j.net/index.
php/nt ). Sådanne redaktøropgaver tager også
tid, men da tidsskriftet er elektronisk, så er der
ikke nogen deadline.
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Den nationale del af Guds frelsesplan er forbi, og nu er

ILLUSTRATION: CHR RAHBEK OLSEN

Guds folk ikke længere en nation, men en bevægelse.

Af sognepræst og næstformand for DBI Jørgen Sejergaard

Israels udryddelseskrige og Moselovens dødsstraffe kalder ofte dårlige følelser frem. Hvordan
skal vi som kristne forstå og forsvare, at Gud
engang har befalet sådanne handlinger?

Israels udryddelseskrige

GUDS
GUDS
DOMME
DOMME

Josvabogen, kapitel 12, vers 7-24, opregner 31
byer, hvis befolkning Israel udryddede på Guds
befaling. Nu kan kristendommens kritikere ikke
kræve Gud til regnskab, men så skal de troende
holde for. Hvordan kan vi troende have tillid
til en Gud, der befaler noget sådant? Og har vi
noget at lade moderne krigsforbrydere og terrorister høre? Og hvad er meningen, når Jesus
tilsyneladende lærer os noget helt modsat: Elsk
jeres fjender! (Matt 5,44)? Svaret er, at Israels
befrielse fra Ægypten og Israels erobring af det
forjættede land er en model af kirkens befrielse
fra Djævelens herredømme og kirkens sejr over
Guds modstandere på Dommedag.

Kirken er en bevægelse
Kirken befries fra Djævelens herredømme udelukkende ved tro på Jesus, og kirken skal sejre
over Guds modstandere på Dommedag udelukkende ved at sige sandheden, altså ved ord.
Kirken er en åndelig bevægelse og skal hverken
øve vold i historien eller på Dommedag, og når
den alligevel har gjort det, er det den fejltagelse.
Kirkens eneste magt er bøn og modet til at stå
ved sin tro. Kirkens sande væsen kommer mest
tydeligt frem, når de kristne er i koncentrationslejr.

Israel er en nation
Med Israel på Det gamle Testamentes tid forholder det sig anderledes, for Israel var en
nation og en stat, altså en politisk størrelse,
og derfor havde folket ikke kun en etik, men

nationen havde både en samfundslov og dertil
hørende øvrighedspersoner med magtudøvelse
og herunder en hær. Da nationen var omgivet af
naboer, der ønskede Israel udslettet, og da Gud
ikke havde lovet dem englevagt som erstatning
for en hær, så skulle Israel føre forsvarskrige for
ikke at blive rendt over ende. Sådan skulle Israel
leve, indtil frelseren kom, selv om det gik ned ad
bakke det meste af tiden, bl.a. således, at Israel
var besat af fremmede magter størsteparten af
de sidste 600 år før Jesu fødsel.
I denne lange overlevelseshistorie fra Mose
fødsel til Kristi fødsel danner Guds påbud til
Israel om udryddelse og erobring i forbindelse
med indvandringen i det forjættede land en undtagelse. For én gangs skyld var der ikke tale om
forsvar, men angreb.
Det drejer sig om følgende nævnt efter aftagende voldsomhed:
1) Erobring og udryddelse
Kana’ans land, fordi deres syndeskyld er fuldmoden (5 Mos 7,1-4; 5 Mos 3,18-20). Sihons land,
fordi han angriber Israel (5 Mos 2,24-3,7). Ogs
land, fordi han angriber Israel (5 Mos 3,8-17).
2) Udryddelse, men ikke erobring
Amalek, fordi de angreb Israel, da Israel var
udmattet og træt under ørkenvandringen (5 Mos
25,17-19).
3) Hævn, men hverken erobring eller udryddelse
Midjan, fordi de søgte at bringe Israel til at synde
mod Gud og således bringe Guds forbandelse
over Israel (4 Mos 31).
4) Forbud mod angreb på og erobring af visse lande
Edom, fordi Gud har givet Se’irs bjerge til Israels
brødre, Esaus sønner (5 Mos 2,4-8). Moab, fordi
Gud har givet Lots sønner dette land i eje (5 Mos
2,9). Ammon, fordi Gud har givet Lots sønner
dette land i eje (5 Mos 2,16-19).
>
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Konference om vielsesritual
for homoseksuelle
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Næstformand i Folketingets kirkeudvalg

Pernille Vigsø Bagge (SF) deltager i paneldebatten.
Den dybere mening i alt dette er, at disse begivenheder udgør en foreløbig model i miniature
af den endelige verdensdom, som Jesus udtaler
over hele menneskeheden i Matt 25,31-46.

Målestokken for Guds domme
Målestokken for Guds dom over Israels naboer
og Jesu dom over menneskeheden er næsten den
samme i de to tilfælde. Israels naboer dømmes
efter den behandling, som de dels har givet
deres egne børn (kana’anæerne ofrede deres egne
børn til deres guder, se 5 Mos 18,9-10) og dels
har givet Israel (Sihon, Og, Amalek og Midjan
angreb Israel hver på deres måde). Kana’anæernes undergang er forudsagt allerede på Abrahams tid (1 Mos 15,16). Edom, Moab og Ammon
er foreløbig fredet, fordi de tilhører Abrahams
familie. Først senere, da de har behandlet Israel
ondt, lader Gud også disse folk gå under (Obadias’ bog; Jer 48-49,22).
Menneskeheden dømmes efter den behandling,
folkene har givet Jesu svageste troende.
Advarslen er, at det er farligt at forgribe sig
på sit medmenneske, som kana’anæerne gjorde,
for Gud har skabt det i sit billede, og han er mit
medmenneskes vogter, og det er ligeledes farligt
at forgribe sig på Guds menighed, hvad enten
det er Israel i Det gamle Testamente eller Jesu
troende i den nye pagt.

Moselovens dødsstraffe
Der var dødsstraf for de handlinger, som Gud
anså for dødsensfarlige for nationen. Disse
strenge straffe tager sigte på at holde afgudsdyrkelsen ude, fordi den medfører fremmedherredømme og social uret. Desuden skal forældreskabet, ægteskabet, opdragelsen, omskærelsen
og sabbatten samt beskyttelsen af det enkelte
menneskes liv og frihed holdes i hævd. Israels
historie viser, at overtrædelse af disse bestemmelser var ødelæggende for nationen. Alligevel
har Jesus fjernet alle disse straffe fra kristen-

dommen, fordi kirken ikke er en nation, men
en bevægelse. Jesus har heller ikke opretholdt
omskærelsen og sabbatten blandt hedningekristne, og blandt jødekristne er det en fri sag,
men han sætter de andre ting højt såsom den
sande Gudstro, forældreskabet, ægteskabet,
opdragelsen og beskyttelsen af det enkelte menneskes liv og frihed. Her har Jesus samme syn
som Moseloven. Bryder man med disse værdier,
er det ødelæggende for menneskelivet og for den
kristne kirke. I disse værdier er vi tilbage ved det
paradisiske liv.

Kirken og
homoseksualitet

Kirken bygger ikke på Moseloven
Moselovens bestemmelser holder ikke i vore
dages FN, og Jesus har heller aldrig bedt os
om at få dem til det. Den nationale del af Guds
frelsesplan er forbi, og nu er Guds folk ikke
længere en nation, men en bevægelse. Krigerkongen David, der slår fra sig, er afløst af den
lidende Kristus, der vender den anden kind til og
beder for sine fjender. Han har ikke folkeudryddelser på programmet. Han holder først dom ved
verdens ende, når hans glædelige indbydelse har
lydt over hele jorden. Og eftersom Jesu troende
repræsenterer Jesus, som er livet, så er det selve
det evige liv, man afviser, svigter eller bekæmper, hvis man afviser, svigter eller angriber dem.
Det er desværre både konsekvent og tragisk, at
den, der bekæmper det evige liv, selv går glip af
det. Man kan ikke få det, man bekæmper. Guds
foreløbige domme i denne verdens historiske
forløb er en advarsel til os om Guds endelige
dom ved denne verdens ende. Og Jesus indbyder
os til allerede nu at frikendes og få nåde. Han
siger: ”Den, der hører mit ord, og tror ham, som
har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for
dommen, men er gået over fra døden til livet”
(Joh 5,24).

17 korte svar
på aktuelle
spørgsmål

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Kirkeministeren har nedsat et udvalg, som skal
komme med forslag til, hvordan Folkekirken
skal tackle spørgsmålet om vielse af homoseksuelle. Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) har nu
nedsat et udvalg af præster og lægfolk, som skal
komme med forslag til, hvordan enkeltkristne og
menigheder kan takle denne alvorlige situation
for kirken. Ét af de initiativer, som udvalget har
taget er en konference i Bethesda i København
den 31. maj kl. 10.00 – 15. 30. ELN står for konferencen i samarbejde med Dansk Bibel-Institut og
Menighedsfakultetet.

Fire foredrag og en paneldebat
Ved konferencen bliver der fire foredrag og en
paneldebat med seks kendte personer. Det er
næstformand i Folketingets kirkeudvalg Pernille
Vigsø Bagge, sognepræsterne Orla Villekjær,
Flemming Pless og Jesper Oehlenschläger, som
også er formand for Dansk Oase. Desuden deltager IMs generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen
og formand for ”Basis” Peter Nissen.
Hele programmet kan ses på DBIs hjemmeside
www.dbi.edu. Det er gratis at deltage og man behøver ikke tilmelde sig. Oplysninger kan fås hos
udvalgets formand Hans-Ole Bækgaard olsen@
israel.dk.
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Gud er fællesskab og ønsker at

kalde os ind i fællesskab med sig.

FÆLLESSKABETS BIG BANG
spørge: ”Hvorfor denne flerhed i den ene Gud?”.
Det bedste svar, jeg har mødt, er, at ”Gud er kærlighed” (1 Joh 4,8). For at kunne elske må man
være mindst to: man må have nogen at elske.
Da Guds dybeste væsen – (udover det at være
til evigt og være ophav til al væren) – er kærlighed, må Gud være flere personer, der kan elske
hinanden.

Udvidet fællesskab

Af undervisningskonsulent Carsten Korsholm Poulsen

Vores årti er af nogle benævnt ”Fællesskabets
årti”: efter årtier med individualisme og jagt på
de ydre og kontante værdier vender vesteuropæeren sig mere indad mod sociale og bløde
værdier. At være med i et fællesskab får større
betydning end bare at blive set og misundt for
sine ydre status-point.
Forhåbentlig er der noget om snakken. I hvert
fald er min påstand, at der dybt i hvert eneste
menneske er en dyb længsel efter fællesskab.
Denne længsel stammer fra dengang mennesket blev til og har siden spredt sig ud i hele
menneskets historie: et uhyre koncentrat af
fællesskab, der var der i begyndelsen og siden

har spredt sig og følger os. Ligesom teorien om
Big Bang – der for øvrigt er en ganske urealistisk teori, men dog kan bruges som et billede:
længslen efter fællesskab viser, hvor det hele
begyndte.

Gud Fællesskab
Gud er en flerhed. Der er usvigeligt sandt, at
”Herren vor Gud, Herren er én”. (5 Mos 6,4). Vi
tror ikke på flere guder. Men vi tror på en Gud,
der sagde: ”Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os!” (1 Mos 1,26). Her ser vi
tydeligt, at Gud er et fællesskab, et ”vi”.

Gud kærlighed
Hvis vi skal vove at lade vores fornuft begive sig
ud i en opgave, den ikke helt kan magte, kan vi

Skabelsesberetningen viser, at Guds kærlighed
ønskede flere at dele kærlighedens fællesskab
med. Derfor blev mennesket skabt – skabt til at
elske Gud og elske hinanden. Dette udtrykkes
kort i, at vi skal elske Gud og elske næsten (Matt
22,37-39).
”Det er ikke godt, at mennesket er alene.” (1
Mos 2,18): Dels udvider Gud det fællesskab,
der altid har været i ham til også at inkludere
mennesker – og dels skaber han mennesket som
et socialt væsen, der ønsker at danne familie,
sociale sammenhænge, samfund. Den Gud, der
i sig selv er netværk, skaber det netværkende
menneske.
Menneskets fællesskaber er afbilleder af det
fællesskab, der er i Gud og i forholdet mellem
Gud og mennesker. Det gælder fællesskabet
forældre-barn og fællesskabet mand-kone, for nu
at nævne de to mest udbredte i Bibelen.
Efter syndefaldet har mennesket haft en indbygget modvilje mod det kærlige fællesskab med
Gud. Men længslen er der stadig. Og i den kristne
menighed udfoldes det af Guds nåde – trods
vores indbyggede modstand.

I familie med Gud
”Derpå kender vi kærligheden: at han satte sit liv
til for os; så skylder også vi at sætte livet til for
brødrene. Den, der har jordisk gods og ser sin
broder lide nød, men lukker sit hjerte for ham
— hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham?”
(1 Joh 3,16 – 17). Her siges i kort form det, der

udfoldes mange steder i Ny Testamente (NT): ved
dåb og tro bliver vi Guds børn. Gud bliver vores
Far – og dermed bliver vi hinandens søskende
(”brødre” men underforstået af begge køn).
Ligesom vores storebror Jesus elsker os så højt,
at han gav sit liv for at betale for os på korset,
sådan er vi nu kaldet til at elske hinanden, altså
alle de andre kristne! Det er et familiefællesskab,
der vil noget!
De mange formaninger i NT viser os, at dette
ikke altid kommer af sig selv. Det er et projekt,
som Gud og vi arbejder på hele livet. Men målet
er ganske klart: ud af fællesskabet med Gud og
mødet med hans ufattelige kærlighed, skal der
fødes en dyb og praktisk orienteret kærlighed til
de andre kristne!

Gift med Gud
”Derfor skal en mand forlade sin far og mor og
binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét
kød. Dette rummer en stor hemmelighed — jeg
sigter til Kristus og kirken.” (Ef 5,31 – 32). Paulus
henviser her til skabelsen, hvor mænd og kvinder skabes til at gifte sig med hinanden, hvorved
de bliver ”ét kød”: en altomfattende enhed og
nærhed.
Denne relation ønsker Gud også at have med
os! Først og fremmest beskrives vores ægtemand som Kristus, som vi lige har læst det.
Men tager vi os tid til at læse Jesu afskedstaler i
Joh 14 – 17, ser vi, at når Jesus taler om, at han
vil komme og bo i os (altså den ægteskabelige
enhed), så er det også Faderen og Ånden, der
kommer og bor i os. Naturligvis, for den treenige
Gud hænger sammen: han kommer som én Gud i
tre personer og bliver ét kød med os!

Sådan
Gennem den kristnes fællesskab med Gud og
med de andre kristne opfyldes det dybe behov
for fællesskab, som menneskeheden blev skabt
med på skabelsens morgen!
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DBI har fokus på kultur,
kommunikation og mission
Det missionale gennemsyrer alle fag på DBIs bacheloruddannelse.

For fire år siden startede DBI en 4-årig teologisk
bacheloruddannelse. Vi driver den i samarbejde
med University of Wales, som sikrer den faglige
standard, mens vi selv bestemmer indhold og
profil. Vi finjusterer stadig på uddannelsen ud fra
vores erfaringer og i samtale med de organisationer, der er med i samarbejdet om uddannelsen.
Det er Luthersk Mission, Indre Mission, Evangelisk Luthersk Missionsforening, Dansk Ethioper
Mission og Dansk Europamission.

Teologisk uddannelse med missionalt
indhold
Vores studenter lærer at læse og tolke Bibelen på
grundsprogene og får en indføring i kirkehistorie
og troslære og etik på samme måde som andre
teologistuderende. Fagene er de samme som på
Det Teologiske Fakultet, men indholdet bliver naturligvis forskelligt, om man forstår Bibelen som
Guds åbenbaring eller udelukkende som menneskers forestillinger om tro. Sagt i stikordsform
har vi en tilgang, som er bibeltro, Kristuscentreret og missional.
I det følgende vil jeg uddybe, hvordan det missionale viser sig i vores uddannelse.

Fag om tværkulturel mission
For det første har vi en række fag, som forbinder
de teologiske fag med en tværkulturel virkelighed. Det er fag som: Bibelsk basis for mission,
missionsteologi, kulturforståelse, interkulturel
kommunikation, mission i kulturel og religiøs
kontekst, studietur og praktik. Sigtet med disse
fag er at sætte fokus på, hvad Bibelen og troslæren siger om mission, at give redskaber til,
hvordan budskabet kommunikeres og at give studenterne kontakt med den tværkulturelle virkelighed, som de senere skal virke i. Disse fag fylder ¾
årsværk af et fireårigt studium. De er særlig rele-

vante for dem, der skal virke i ydre mission, men
efterhånden som det danske samfund præges af
fremmede kulturer og religioner, er det også en
værdifuld ballast i en dansk sammenhæng.

FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT

Af rektor Børge Haahr Andersen

Mission gennemsyrer alle fag
For det andet ønsker vi, at det missionale perspektiv skal gennemsyre alle de teologiske fag
og ikke blot være et lille tillæg til de klassiske
teologiske fag. Faget GT består jo af at tilegne sig
sprogfærdigheder i hebraisk og at tolke en tekst
ind i forskellige sammenhænge. Det internationale perspektiv er med til at farve valg af tekster
og temaer, og vores lærere udbygger fortløbende
deres internationale kontakter og erfaringer for
at kunne undervise mere målrettet. I dansk tradition har kirkehistorie ofte handlet om vestens
kirkehistorie, men i vores undervisning tænker vi
hele verden med. I faget etik kan vores lærere fx
undervise om flerkoneri, som ellers er ukendt i
dansk sammenhæng. En international og missional orientering præger valg af emner, pensum og
eksempler i undervisningen. Der skal naturligvis
også undervises med henblik på en postmoderne
dansk kultur. Men dansk kultur forstås også
bedre, hvis den ses i lyset af andre kulturer.

Det daglige miljø er præget af mission
For det tredje forsøger vi at lade mission gennemsyre det faglige og åndelige miljø i hverdagen på DBI. Vi har fx en vaskeægte ydremissionær ansat som lærer, og nogle af vores andre
lærere ’udlånes” som undervisere forskellige
steder i verden, så de får erfaring fra en tværkulturel sammenhæng. Vi bruger også ydremissionærer som gæstelærere i undervisningen.
De studerende har ofte en travl studieuge, og
derfor prøver vi hele tiden at finde nye former
for undervisning, der kan tilpasses de studerendes hverdag. Fx kommer der jævnligt en missionær og giver dryp fra arbejdet, alt imens de
studerende spiser deres frokost.

Filippa Emilia Pedersen studerer på DBIs 1-årige uddannelse, Åben Uddannelse i Kristendom.

Fortløbende forbedring
Efter fire års undervisning bliver det første lille
hold studenter på vores bacheloruddannelse
færdige til sommer. Vi finjusterer vores uddannelse undervejs. Men vi foretager også nogle
større forbedringer. For eksempel har vi for
nylig lavet en samarbejdsaftale med Fjellhaug
Misjonshøgskole i Oslo, så de af vore studenter,
som går på kandidatuddannelsen i København,
kan tage nogle af Fjellhaug Misjonshøgskoles
fag hos os.
Vi har ansat Birgitte Kjær til at undervise i to

fag, der specielt sigter på formidling til børn og
unge. Jens Bruun Kofoed og Nicolai Techow tilbyder fra sommeren 2010 et fag, der hedder ’Missional Kirke’. Endelig håber vi på, at det første
år af vores uddannelse kan tages som netbaseret
undervisning indenfor de næste par år.
DBIs uddannelse er et nyt koncept i dansk teologisk uddannelsestradition. Egentlig har vi ikke
opfundet noget nyt. Vi prøver bare at oplære en
ny flok præster og missionærer i at opfylde Jesu
missionsbefaling om at gå til verdens ende med
evangeliet.
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”Den er på mit sprog … og den taler til mit
hjerte og min sjæl. Jeg kan ikke få nok af den …
Dette fortæller om Jesus, det taler om Hans
offer for mig, så jeg ikke skulle dø! Han lod sig
knuse og gav sit blod, så jeg kunne leve!”
- Sådan reagerede en ung mand fra Turkmenistan i
Centralasien, da han for første gang læste i en af de
bøger i Bibelen, der er oversat til hans modersmål.
Du kan være med til at sikre, at hele Bibelen bliver
oversat til de forfulgte centralasiatiske kristnes
modersmål. I Bibelen kan de hente trøst midt i de
trængsler, de gennemgår. Menighederne kan blive
opbygget på Ordets grund, og evangeliet kan
formidles på et sprog mennesker forstår.

Dansk Europamission

Hjælp til forfulgte – Evangeliet til alle
www.forfulgtekristne.dk · Tlf.: 4444 1313
Mærk gaven: ”Bibelen til Centralasien”
Bank 3140 000 808 2200
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Et tomt
evangelium?
aktuel kommentar |

Den største

fare for kristentroen er, når evangeliets
kerneindhold bliver underforstået.
Af missionslærer Kristian Mogensen

Det bliver jævnligt sagt, at
evangeliet er Guds kærlighed
til os. Der er uden tvivl situationer, hvor formuleringen kan
være til hjælp. På den anden
side er det en sikker vej til at
udtynde evangeliets indhold,
hvis det er den fremherskende
måde at omtale evangeliet.

Underforstået
I nære relationsforhold, i homogene og specialiserede miljøer
er der et lag af underforstået
fælles viden eller erfaring, som
gør, at vi ikke behøver forklare
alt fra bunden. At tale om
evangeliet som Guds kærlighed
til os kan indimellem være
tilstrækkeligt i fællesskaber,
der er fortrolige med, at Gud
elsker og sætter os fri ved at
føre os ind i et totalopgør med
synd gennem fællesskab med
den korsfæstede og opstandne
Jesus, der nu i kød og blod
repræsenterer os overfor Gud.

Afstand
Andre årsager til at evangeliets egentlige indhold bliver
underforstået og unævnt kan
være mangelfuld erkendelse,
en usund blufærdighed, frygt
for at vække anstød, eller et
ønske om at harmonisere mest
muligt i forhold til alment
gældende forståelse og praksis. Biskoppers og præsters
tiltagende åbenhed overfor
vielse af homofile er et godt
eksempel herpå. Eller det kan
skyldes fornægtelse af evangeliets centrale kerne.

Tal blodkraftigt
Jesus tydeliggjorde evangeliets indhold ved at dø for
os, for at vi skal kende Guds
kærlighed i syndernes forladelse og i et nyt liv sammen
med ham. Den største fare for
kristentro, kristen næstekærlighed og mission er, når evangeliets kerneindhold bliver
underforstået. Det er vejen til
et blodfattigt, Kristus-tomt og
uvedkommende evangelium.

månedens citat
Det er bedre at dø i
Kristus Jesus end at
være konge ud til
jordens ende.
Ignatius af Antiokia

