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ved en cafebus
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Ungdomspræst Anders Bo

på DBIs 4-årige bacheloruddannelse i Jørgensen træffes bedst fra kl. 22
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til kl. 3 om natten i Cafe inTro

teologi. En af dem er Michael Mørch

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Michael Mørch bor på Frederiksberg og er for
tiden volontør i Indre Missions ungdomsarbejde
i København. Han har længe overvejet at læse
teologi og har overvejet, om det skulle være på
Det Teologiske Fakultet eller på DBI. ”Da jeg gik
i 3.g., var jeg i praktik på Det Teologiske Fakultet og fandt ud af, at jeg har brug for en mere
bibelfunderet uddannelse, og da jeg vil læse i
København, blev det DBI. Med DBIs profil er der
nogle spændende ting, som der ikke er andre
steder, som jeg kan bruge i praksis bagefter. Det
tiltaler mig meget”, fortæller Michael, som ikke er
afklaret i, om han vil være præst, missionær eller
noget helt tredje.

Anders Bo Jørgensen fra Sorø er for nylig begyndt som præst i Pedersborg og Bromme sogne
i Sorø. Halvdelen af tiden er han sognepræst. Den
anden halvdel er han ungdomspræst ud fra Cafe
inTro.
Cafe inTro er en cafebus, som ejes af Pedersborg sogn. Hver fredag aften og nat stilles den
op i byen og er et fristed for Sorøs unge. ”Mit
arbejde er ikke så meget at få de unge i kirken,
men at få kirken ud til de unge”, siger Anders.

Fås kun på DBI
DBIs bachelor i teologi er den eneste i Danmark,
som på universitetsniveau giver en teologisk
bachelor med en tværkulturel profil. Man har
de traditionelle teologiske fag og en række fag
indenfor kultur, kommunikation og mission samt
faget religionsvidenskab. Med en bachelor fra
DBI kan man på godt 2 år tage kandidatgraden på
Det Teologiske Fakultet.

Jordens ende ligger også i Sorø
I Cafe inTro er der en meget lav tærskel, og som
regel er det de unge selv, som tager initiativ til at
snakke om de dybere ting. ”Evangeliet skal prædikes til jordens ende – også i Sorø”, siger Anders,
som har en TKM-bachelor fra DBI. Han har også
været volontør et år i Tyrkiet, og han har taget
kandidatuddannelsen på Det Teologiske Fakultet.
”Jeg behøver ikke rejse til udlandet for at bruge
de redskaber, jeg fik, da jeg gik på den tværkulturelle teologiuddannelse. De kan bruges til at
åbne enhver anden kultur op, og ungdomsarbejdet er en speciel kultur”, slutter Anders.
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Eva får meritoverført fag fra TKM-uddannelsen

til linjefaget kristendomskundskab/religion

FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT

TKM’er overfører
fag til lærerstudiet

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Eva Hejslet Osmundsen læser til lærer på tredje
år. Før hun begyndte på lærerstudiet, tog hun
den 1-årige TKM-uddannelse på DBI. Nu har hun
fået merit for godt et halvt års studie fra sin
TKM-uddannelse til lærerstudiet.

Relevant for linjefaget
kristendomskundskab/religion
Det er den enkelte læreruddannelse (seminarium), som afgør, hvilke fag der kan meritoverføres til lærerstudiet, men ud fra Evas eksempel er
der gode chancer for, at andre læreruddannelser
også vil give merit for en del af de fag, man
tager på DBI’s uddannelse, da fagene er meget
relevante for linjefaget kristendomskundskab/
religion. Fra september underviser Birgitte Kjær i
religionspædagogik og fagdidaktik, og med disse
fag i bagagen vil der være endnu flere fag, som
kan bruges på læreruddannelsen.
DBI specialiserer sig i undervisning indenfor
teologi og kristendom. Derfor vil lærerstuderende gennem DBI’s undervisning have mulighed
for at komme dybt ned i stoffet. Desuden har DBI
et bibeltro udgangspunkt for undervisningen.

Relevant for en bred målgruppe
Til september starter DBI et nyt hold på Åben
uddannelse i kristendom. Denne uddannelse hed
tidligere den 1-årige TKM-uddannelse, men har
nu fået nyt navn, og der er kommet nye fag til.
På Åben uddannelse i kristendom kan man tage
et helt års studie, men man kan også studere
på deltid eller bare tage et enkelt fag. Og vi har
allerede hørt om lærerstuderende, som vil følge
fag på Åben uddannelse i kristendom efter sommerferien.
Det skal understreges, at Åben uddannelse i
kristendom er relevant for en bred målgruppe.
Fx kan lærere, som er i job, bruge den som
efteruddannelse. Den er særdeles velegnet for
missionærer, sognemedhjælpere, medarbejdere
i børne- og ungdomsarbejdet – eller for folk,
der gerne vil have ny inspiration og viden til
det kristne arbejde, de står i. Nogle unge tager
Åben uddannelse i kristendom, fordi de gerne
vil snuse til studiet og afprøve, om de skal
gå videre og tage alle 4 år og få en bachelor i
teologi.
Oplysninger om Åben uddannelse i kristendom
og meritoverførsel af fagene til anden uddannelse kan fås hos studiekoordinator Martin
Bangsø mb@dbi.edu 3313 5500
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DBI har ikke sat penge af til øgede aktiviteter i 2010.

Budget 2010 er beskåret
Regnskabet for 2009, som du kan se på side
12, endte med et underskud på 189.000 kr. Vi
kan leve med et sådant underskud et enkelt år,
men det er vigtigt for os, at økonomien for 2010
kommer til at hænge sammen. Derfor havde vi
ekstraordinært styremøde i januar, hvorefter vi
besluttede at skære budgettet ned med 450.000
kr. De fleste besparelser er taget på lønkontoen.

Behovet er 6.6 mio. i gaver

er gaveindtægterne. Vi skal bruge ca. 6.6 mio. kr. i
gaver i år. Det er 550.000 kr. mere end vi fik sidste
år. Vi skal jo indhente underskuddet fra 2009 og
vi kan ikke endnu en gang spare på de samme
poster, som vi gjorde i slutningen af 2009. Skal
vi fastholde den undervisning, vi havde sidste år,
kan vores budget ikke beskæres mere.
Til sommer håber vi på mindst 20 nye studerende. Vil du hjælpe os med, at give disse unge en
uddannelse i teologi og mission?

De to lagkager på denne side fortæller, hvad pengene i år skal bruges til, og hvordan vi forventer
at få de fornødne indtægter. Den afgørende post

Med venlig hilsen

Indtægter 2010 kr. 7.858.400

Udgifter 2010 kr. 7.858.400

Landssekretær Kurt Dalsgaard

Alm. Gaver 4.610.000 kr.

Personaleudgifter 5.492.400 kr.

Gavebreve 1.800.000 kr.

Husleje m.m. 900.200 kr.

Kollekt 209.000 kr

Administration m.v. 605.100 kr.

Testamentariske gaver 118.000 kr.

DBI-posten 346.100 kr.

Tips og Lotto m.v. 282.000 kr

Markedsføring 334.500 kr.

Tilskud fra organisationer 665.000 kr.

Wales/TKM 180.100 kr.

Øvrige indtægter 174.400 kr.

husk i forbøn
Bed om/for

Tak for

· At vi må efterfølge Kristus, også selvom det
medfører forfølgelse
· At DBI må få 20 nye studerende til september
· At der må komme flere penge til støttepuljen til
DBIs studerende

· At ca. 1900 personer har givet 5.9 mio. kr. til
DBI sidste år og at underskuddet ”kun” blev på
190.000 kr.
· At Gud bruger DBI-kandidaterne til at sprede
evangeliet i Danmark og i mange andre lande.
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Målet er, at de studenter, der har

behov for det, kan låne 4000 kr. pr. måned

En fremtidsinvestering
med perspektiv

Af rektor Børge Haahr Andersen

Mange unge overvejer i disse måneder valg af
fremtidig uddannelse. En del overvejer at vælge
DBIs fireårige bacheloruddannelse i teologi og
mission. De er tiltalt af en uddannelse, hvor de
får lov at arbejde med Bibelen og troslæren ud
fra det grundsyn, DBI har. Og de vil gerne have
en uddannelse, hvor man arbejder med formidling og forståelse af kultur og religion, og hvor
teori og praksis er tænkt sammen på en måde,
som er unik i en dansk tradition.

Mulighed for lån
For nogen kan det være uoverskueligt at begynde
et uddannelsesforløb, hvor der ikke gives SU.
Ganske vist siger de studerende, som er i gang
med uddannelsen, at det i praksis lader sig løse
ved en kombination af erhvervsarbejde, billige
boliger og menighedssponsorater. Men muligheden for at kunne låne penge, kan give en tryghed.
Derfor kører DBI’s bestyrelse et langsigtet
projekt, hvor vi i løbet af en årrække vil hæve
egenkapitalen, så vi kan tilbyde billige lån til de
studerende uden SU. Målet er, at de skal kunne

låne 4000 kr. pr. måned i ti måneder af året de
fire år, de læser på DBI. På den måde får studenterne et sikkerhedsnet, som de kan gøre brug af,
hvis det bliver nødvendigt.

800.000 kr. hvert år
DBI har desværre ikke råd til at bruge penge
fra driften til dette formål. Vi har mere end
nok at gøre med at få årsbudgettet til at hænge
sammen, sådan at vi har til løn og husleje. Men
vi har taget initiativ til denne særindsamling,
fordi vi tror, at mange af DBI’s venner er enige
med os i, at den danske SU-politik er en urimelig
forskelsbehandling af dem, der vælger vores uddannelse. En investering i DBI’s støttepulje kan
være det konkrete skub, der får et ungt menneske til at vælge DBI’s uddannelse.
I 2009 blev der givet 500.000 kr. til støttepuljen.
De fleste af disse penge er tilsagn, der gives over
en årrække. Der er derfor behov for et klækkeligt tilskud i løbet af 2010, hvis det skal hænge
sammen. Vores skøn er, at der er brug for 800.000
kr. pr. år de næste ti år, hvis behovet skal dækkes.
Men det afhænger naturligvis af, hvor mange studerende der agter at benytte denne mulighed. Læs
mere på www.dbi.edu – under økonomi.
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ER VI FUNDAMENTALISTER
PÅ DBI?
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Vi tror ikke, Bibelen er faldet ned fra Himmelen eller givet ved diktat

Af lektor Finn Aa. Rønne

Nu er det sket igen – endda flere gange de sidste
måneder – at vi på DBI i den offentlige debat er
blevet betegnet som fundamentalister. Først blev
der i en artikel i Universitetsavisen advaret mod
de fundamentalister, som med en bacheloruddannelse fra DBI vil søge ind på Det Teologiske
Fakultets kandidatuddannelse. Og senest er det
blevet betegnet som fundamentalisme, når vi har
insisteret på, at spørgsmålet, om vi skal have et
vielsesritual for homoseksuelle, skal afgøres ud
fra Bibelen.
Så det er i allerhøjeste grad aktuelt at spørge:
Er vi fundamentalister på DBI?

Den oprindelige betydning
Svaret er JA, hvis man ser på det, ordet ’fundamentalisme’ oprindeligt betegnede. Det blev
brugt om dem, som fastholdt, at Bibelen er
inspireret af Gud og derfor ufejlbarlig – og om
dem, som i forlængelse heraf også ville holde
fast ved de historiske begivenheder, som udgør
fundamentet under kristendommen: Jomfrufødselen, Jesu stedfortrædende død, Jesu legemlige
opstandelse og hans genkomst til dom.

Betydningen i dag
Svaret er imidlertid NEJ, når man tager med i
betragtning, hvad ’fundamentalisme’ betegner
i dag, og hvad de allerfleste forbinder med det
ord. Når ordet fundamentalisme bruges, kommer
man til at tænke på noget fanatisk, hadsk, menneskefjendsk og ofte direkte voldeligt. Derfor
kan det også være meget belejligt at få fæstet
betegnelsen ’fundamentalist’ på nogle, man er
uenig med – så behøver man nemlig ikke længere
argumentere, men kan nøjes med at advare.

Betydningen i religiøs sammenhæng
Heller ikke selvom man nøjes med at forholde

sig til det, ’fundamentalisme’ i dag betegner i en
religiøs sammenhæng, kan DBI kaldes fundamentalistisk. Selv ikke hvis man tager vores bibelsyn
med i betragtning. Det er især reaktionære muslimer og en bestemt gruppe protestantiske kristne
i USA, der kaldes fundamentalister, bl.a. fordi de
anser Koranen/Bibelen for Allahs/Guds ufejlbarlige ord – og det er dem, vi ofte sidestilles med,
når vi pga. vores bibelsyn kaldes fundamentalister. Der er imidlertid så store forskelle på deres
og vores både bibelsyn og bibelbrug, at heller
ikke det giver grundlag for at betegne os som
fundamentalister:

Forskel i synet på Bibelen
Forskel i synet på Bibelen er særligt aktuelt i forhold til muslimsk fundamentalisme. Vi tror ikke,
Bibelen er faldet ned fra Himmelen eller givet
ved diktat. Den er både Guds-ord og menneskeord, og derfor samtidig ufejlbarlig og præget af
de forskellige forfatteres samtid, personlighed
og kultur. Og den skal selvfølgelig tolkes og anvendes med tanke på både den guddommelige og
den menneskelige side.

Tolkningen af Bibelen
Vi tager heller ikke enkeltskriftsteder og anvender dem direkte og umiddelbart på de situationer, vi står i. De enkelte steder i Bibelen skal
nemlig tolkes i lyset af den samlede bibelske
åbenbaring. Det indebærer bl.a., at GT må læses
i lyset af NT, og at de forskellige forskrifter og
love i GT – selvom de er Guds ord både til Israels
folk dengang og os i dag – ikke alle er forpligtende for os.

Brugen af Bibelen
Vi opfatter ikke Bibelen som en lovbog, hvis væsentligste hensigt er at diktere vores livsførsel og
moral. Den har et centrum: Evangeliet om Jesus
– og det er det, hele Bibelen skal forstås ud fra.
Også når vi anvender de retningslinjer, Bibelen
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giver for vores liv.
Og vi mener slet ikke, Bibelen kan bruges til at
oprette og indrette en Gudsstyret stat efter. Det
er nok den væsentligste forskel på os og både de
kristne fundamentalister i USA og muslimerne.
Vi mener, at den lutherske to-regimentelære
udfolder en vigtig bibelsk tankegang, når den
understreger, at Guds ord kun skal anvendes
direkte i det åndelige regimente med det formål,
at mennesker må komme til tro og få hjælp til at
leve som kristne.
Samtidig er det vigtigt at få sagt, at vi godt
kan udlede nogle værdier af Bibelen, som vi kan
bidrage med, når vi i en demokratisk proces
engagerer os i samfundet med henblik på at gøre
verden til et bedre sted at leve.

s.07

Et fundament under troen og livet
Vi kan altså på DBI ikke med rette betegnes som
fundamentalister, når man tager hensyn til det,
de fleste i dag forbinder med fundamentalisme,
og når man sammenligner os med andre grupper, som kaldes fundamentalister. Men alt er ikke
sagt med det.
I vores opsplittede, forvirrede, uoverskuelige
og omskiftelige verden er der mange, især unge,
som leder efter et fast holdepunkt – noget, de
kan bygge både deres tro og liv på. Og her har
vi faktisk noget at byde ind med ud fra det, som
ordet fundamentalisme oprindeligt betegnede,
nemlig en klassisk bibeltro kristendomsforståelse bygget på de afgørende frelseshistoriske
begivenheder.
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Ved dette års Januarkursus på DBI holdt Sverre Bøe otte

foredrag om discipelskab og efterfølgelse. Disse fordrag
kan høres på www.dbi.edu under Materialer-Lydarkiv.

FORFØLGES
FORFØLGES
KRISTNE
KRISTNE
DANMARK?
I DANMARK?
Af dr.theol. Sverre Bøe, Norge

Jeg voksede op under den kolde krig. Ved møder
hørte jeg flere gange om, hvordan kristne i
Østeuropa kunne opleve vanskeligheder. Som
ung forestillede jeg mig, at der var et massivt
og kontinuerligt pres sat i system fra de kommunistiske ledelser med den hensigt at udrydde
kristendommen. Og selvom det ikke var sådan

for alle, så var der virkelig tale om forfølgelse på
visse steder og til visse tider.
Siden har jeg læst og lært om kristenforfølgelser lige fra oldkirken til i dag og i de forskelligste
lande. Han, som Jesus kaldte ”denne verdens
fyrste”, har vist stor opfindsomhed i sine greb og
kneb. Til tider er han som en brølende løve (1 Pet
5,8), men andre gange klæder han sig om til en
lysets engel (2 Kor 11,14). Altid er han optaget
af at føre de kristne til fald, samtidig med at
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han utrætteligt vil hindre nye i at komme til tro.
Hvad med os længst mod nord i Europa i dag?

Forfølgelse i Johannes’ Åbenbaring
Mange af os har nok tænkt, at Åbenbaringsbogen er skrevet af forfulgte kristne og til forfulgte kristne og mest handler om forfølgelse.
Og ganske rigtigt: Johannes befandt sig på øen
Patmos ”for Guds ords og Jesu vidnesbyrds
skyld” (Åb 1,9). Han var formodentlig blevet
landsforvist dertil af myndighedene, og flere
af de syv menigheder, han skrev til, stod foran
store ”prøvelser”, selv om der kun er én enkeltperson, vi hører navngivet som martyr; det er
Antipas i Pergamon (Åb 2,13).
Men Åbenbaringen siger meget klart, at det vil
spidse til med større forfølgelser i den tid, som
ligger foran. Udtrykket ”den store trængsel” fra
Åb 7,14 er (desværre!) meget rammende for den
fremtid, som vi normalt kalder endetiden.
På en direkte og næsten voldsom måde tegnes
der for vores øjne, hvordan Satan skal køre sine
agenter frem i den sidste tid. De kaldes begge
for ”dyr”; det første stiger op fra havet, og svarer
til ham, som Johannes i sit brev kalder Antikrist.
Det andet dyr stiger op fra jorden og kaldes andetsteds for Den falske profet (Åb 13). Med krig
og manipulation skal de bringe hele verden til
lydighed og tilbedelse. Eneste undtagelse er de
kristne. De er de eneste, som skal nægte at bære
Dyrets tal eller mærke, 666, på deres hånd eller
pande. For de tilbeder kun Herren, ingen anden.

Forfølgelse og forførelse
Alligevel er der en anden fare, som tegnes lige så
tydelig op for de kristne i Åbenbaringen. Det er
forførelsen. Når Satan brøler som en løve, da er
det forfølgelse. Men når han klæder sig som en
lysets engel, da er det for at forføre mennesket.
Hvad der er farligst, er ikke let at sige.
Forførelsen forklares i Åbenbaringen både
udefra og indefra. Vi hører bl.a. om en Jesabel i
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Tyatira. Hun udgiver sig for at være en profetinde,
men ”som med sin lære forfører mine tjenere til at
bedrive utugt og spise afgudsofferkød” (Åb 2,20).
Andre menigheder forføres af deres egen ”vellykkede” åndelighed (Åb 2,1-7); her var ”alt” i
orden, bortset fra at den første kærlighed var
tabt (Åb 2,4). Så i virkeligheden manglede alt.
Flere menigheder levede i et stort selvbedrag,
hvor de troede, at alt var i orden.
Gud ville dengang – og det samme i dag – vække
sine menigheder til vågen kamp mod synden. Til
det bruger han sit eget profetiske ord.

Efterfølgelse midt i forfølgelsen
Hvordan er det så at efterfølge Jesus under
forfølgelser? Det handler dybest set om præcis
det samme som ellers: at følge Jesus. Johannes’
Åbenbaring har et fantastisk udtryk for dette
umiddelbart efter de mest krasse vers om Dyret
Antikrist. Der står, at de kristne er dem, som
“følger Lammet, hvor det går” (Åb 14,4).
Landskab og omgivelser kan skifte, vejr og vind
varierer. Men de kristne er dem, som orienterer
sig efter, hvor Lammet går. For ham må de følge.
De følger ham, fordi de skal samme vej, de har
samme mål som Jesus selv.

Ventetid er arbejdstid
Vi skal ikke sætte os ned og vente på forfølgelser.
For selv om vi skal fremskynde Herrens dag (2
Pet 3,12), skal vi ikke idyllisere forfølgelser og
endetid. For både endetid og ventetid er arbejdstid i Guds rige.
Men selv om vi kristne i Danmark eller Norge
kender til smerten ved, at gamle kristne privilegier tages fra os, så skal det ikke tage modet fra
os. Ikke engang dødsrigets porte skal få magt
over Guds menighed (Matt 16,18). Og de salige i
himmelen er ikke dem, som undslap trængslerne.
Nej, hemmeligheden ved at de kom frelst gennem
den store trængsel, er, at de ved hjælp af Lammets
blod havde fået vasket deres klæder (Åb 7,14).

s.10
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TEGNENE VISER HVEM JESUS ER
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Tegnene i Johannesevangeliet er en

udrakt hånd fra Jesus som en hjælp til at tro
Af forstander Henrik Nymann Eriksen

Jesus gjorde mange undere. Ofte var det syge
som blev helbredt. I Johannesevangeliet kaldes
disse overnaturlige handlinger for tegn. Det
betyder, at de er mere end barmhjertig hjælp til
mennesker i nød. Som tegn peger de ud over sig
selv og hen på ham, som udfører dem. Tegnene
fortæller os noget om, hvem Jesus er.
I Johannesevangeliet er syv af Jesu tegn beskrevet mere udførligt.

Tegnene åbenbarer Jesu herlighed
Efter at Jesus havde gjort vand til vin ved brylluppet i Kana kommenterer forfatteren begivenheden med følgende ord: Dette gjorde Jesus i
Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn og
åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede
på ham (Joh 2,11). Jesus afslørede sin herlighed
ved at gøre vand til vin, og de andre tegn havde
samme funktion (se Joh 11,4). Jesu herlighed var
både noget, han havde, før han blev menneske i
sin guddommelige ophøjelse, og samtidig noget,
som kom med hans død og opstandelse (Joh
17,5). Normalt var der ikke en speciel herlighed
at se ved Jesus, men i tegnene afslørede han i
glimt sin sande identitet og storhed. Tegnene er
altså åbenbaring, en afsløring af hvem Jesus er.

Jesus er Messias
Johannes skriver til sidst i sit evangelium en
sammenfatning af hensigten med sin bog, hvor
det kommer frem, at tegnene spiller en vigtig
rolle: Jesus gjorde også mange andre tegn, som
hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i
denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro,
at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I
tror, skal have liv i hans navn (Joh 20,30-31).
Tegnene udpeger Jesus som Messias (det
samme som Kristus), men hvordan? Går vi de
syv tegn efter, er det først og fremmest helbre-
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delserne, som afslører Jesus som Messias. I Es
35,5-6 beskrives, hvordan det skal blive, når
messiastiden kommer. Det nævnes blandt andet,
at blinde skal komme til at se, og at halte skal
kunne springe omkring. To af Jesu tegn passer
meget præcist med dette. Det er helbredelsen af
den lamme mand ved Betesda dam, som havde
været syg i 38 år. Jesus helbreder ham, så han
kan gå omkring med sin båre (Joh 5). Det andet
eksempel er manden, som var født blind (Joh 9).
Jesus rører ved hans øjne og helbreder dem, så
han for første gang i sit liv kan se. Begge disse
tegn er glimt af Jesu herlighed, som viser, at nu
er Messias kommet.
Det var ikke alle, som blev helbredt ved Betesda dam, og det understreger, at der er forskel
på Jesu første og andet komme. Under hans
første komme viste han i glimt, at messiastiden
var brudt igennem, men når han kommer igen,
skal der ingen syge være i hans rige.

Jesus er Guds søn
Johannes skrev om Jesu tegn, for at vi skal tro,
at Jesus er… Guds søn. Det afslører han først
og fremmest gennem den måde, han udfører
sine mægtige gerninger på. Ved brylluppet i
Kana sagde han til tjenerne, at de skulle øse af
vandkarrene, som om det var vin, og så blev det
til vin. Til den kongelige embedsmand sagde
han, at hans søn lever, og så forlod feberen ham
i samme øjeblik. Til den lamme sagde han ”rejs
dig, tag din båre og gå!”, og så stod han op og gik
omkring. Til den døde Lazarus råbte han: Lazarus, kom herud! Og så kom han ud af graven.
Hvad er det, som sker igen og igen? Det er
Jesu ord, som får det overnaturlige til at ske.
Han taler, og så sker det. Det er skaberordet.
Dette mægtige ord, som Gud talte på skabelsens
morgen, og som skaber, hvad det nævner.
I glimt afslører Jesus, at han har skaberordet
i sin mund. Skaberen er kommet til vores jord,
og hans ord afslører ham. Tegnene peger Jesus
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ud som Guds søn, ham, der har skaberordet i
munden og har magt over naturens love, så han
kan gå på vandet og lave årgangsvin på nogle få
minutter.

For at I skal tro
Johannesevangeliet er ikke kun skrevet, for at
læserne skal få lidt historisk viden om fænomenet Jesus Kristus. Johannes skriver, for at hans
læsere skal komme til tro på Jesus (Joh 20,31).
Tegnene er på den måde en udrakt hånd fra Jesus
som en hjælp til at tro.
Allerede ved brylluppet i Kana stod der, at hans
disciple troede ham (Joh 2,11). Det samme hører
vi om den kongelige embedsmand, hvis søn blev
helbredt, da Jesus udtalte sit skaberord: Han og
hele hans husstand kom til tro (Joh 4,53). Troen
kommer ikke kun af det, som høres, men også af
det, som ses. Når det, som ses, vel at mærke er
en afsløring af, hvem Jesus er.
På den måde er tegnene en udrakt hånd fra
Jesus til tro – ikke bare til dem, som så tegnene
dengang - men til os, der læser og hører om
tegnene i dag. For tegnene afslører i glimt, hvem
Jesus er.

De syv tegn i Johannesevangeliet
· Vinunderet i Kana (Joh 2)
· Helbredelsen af den kongelige embedsmands søn (Joh 4)
· Helbredelsen af den lamme ved Betesda
dam (Joh 5)
· Bespisningen af 5000 mænd (Joh 6)
· Vandringen på søen (Joh 6)
· Helbredelsen af den blindfødte (Joh 9)
· Opvækkelsen af Lazarus (Joh 11)
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Årsregnskab 2009


|

Nedenfor ses årsresultatet for 2009. Et mere detaljeret årsregnskab

findes på vores hjemmeside www.dbi.edu under økonomi/status,
og fremsendes gerne ved kontakt til sekretariatet på tlf. 33135500.

Resultatopgørelse 2009
Regnskab 2009

Budget 2009

Regnskab 2008

6.025.709
741.000
0
173.767
462.930
7.403.406

6.664.824
660.000
0
215.000
367.063
7.906.887

5.982.320
693.000
0
208.942
686.200
7.570.462

Løn - pensioner - sociale ydelser
Lokaleomkostninger
DBIposten
Øvrige omkostninger
Renteindtægter
Renteudgifter
Afskrivninger
I alt

-5.345.669
-869.787
-323.890
-1.050.957
26.992
-16.010
-13.557
-7.592.878

-5.483.336
-881.000
-340.000
-1.187.551
20.000
-15.000
-20.000
-7.906.887

-5.182.663
-838.055
-334.781
-1.196.113
34.117
-18.702
-23.652
-7.559.849

Årets resultat

-189.472

0

10.613

Indtægter
Gaveindtægter
Tilskud til TKM
Fordelingspuljen
Tips og Lottomidler
Andre indtægter
I alt

Udgifter

Balance pr. 31. dec 2009
31. dec. 2009

31. dec. 2008

Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt

663.887
1.846.686
2.510.573

463.431
2.188.426
2.651.857

Passiver

502.942
588.727
13.385
0
412.000
993.519
2.510.573

692.414
704.562
0
116.000
425.500
713.381
2.651.857

Aktiver

Egenkapital
Hensættelser Arv
Hensættelser Wales/TKM
Langfristet gæld
Kortfristet gæld
Passiver i alt

04. 2010

s.13






Kender du en udlænding, som . .









Redaktion
Landsekr. Kurt Dalsgaard, ansv.
Stud.theol. Andreas Ipsen, red.sekr.
Stud.theol. Morten Kock Møller
Stud.theol. Thomas Søvndal
Stud.theol. Jakob Dueholm Madsen
Stud. theol. Samuel Smidt
Indlæg sendes til dbi-posten@dbi.edu
DBIposten sendes gratis til interesserede

Design Chr Rahbek Olsen
Tryk Morsø Folkeblad
ISSN 0906-825X

Frederiksborggade 1B 1
1360 København K
Tlf: 33135500 (Hverdage kl. 9-12)
Email: dbi@dbi.edu
www.dbi.edu
Giro 5 21 59 00
Reg. 9530 Konto 0005215900
DBI arbejder med bibelforskning
og teologisk undervisning, hvor
teologistuderende er den primære
målgruppe. Formålet er at fremme
bibeltro forkyndelse, undervisning
og mission i Danmark og udlandet.

Formand Flemming Burgdorf
Rektor Børge Haahr Andersen
Landssekretær Kurt Dalsgaard
Studiekoordinator Martin Bangsø










• er interesseret i kristendom?
• ønsker at blive bedre til dansk?
• vil lære mere om det danske samfund?
• vil være sammen med ca. 50 kristne danske unge i 5
måneder?
Kender du en udlænding, som ...
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Så
er vores integrationslinje
måske noget!
Luthersk
Missions Højskole

Luthersk Missions Højskole

Forstander Henrik Nymann Eriksen
Luthersk
Missions
Højskole
Tlf.: 48 26 07 66
– www.lmh.dk.
Forstander
Henrik
Nymann
Eriksen
Integrationslinjen Ingeborg Kappelgaard
Tlf.:
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–
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Tlf. 35 83 51 26.
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Mine homoseksuelle venner

Som blodet i kroppen

Bliv hørt! Til en forandring

Af Espen Ottosen

Af Per Munch

Af Andy Stanley & Lane Jones

En udfordrende bog om et følsomt
og aktuelt emne.
Interviews med homoseksuelle
kristne, som mener, at et homoseksuelt samliv strider imod Guds vilje.
Fortællinger om menneskers liv
og følelser – om at føle sig klemt
blandt kristne og foragtet i homoseksuelle miljøer.

Er bøn blevet til dagligdags rutine?
Læs om afrikanske kristne, hvis
bøn er pulserende – livgivende –
altafgørende.
Og få selv inspiration og opmuntring til et liv i bøn. 10

Vil du skabe forandring i tilhørernes
liv? Så er dette en lærerig og opmuntrende bog til dig, som forkynder
Guds ord. Værktøjer og inspiration
til dig, som gerne vil blive hørt og
forstået.
102 sider - Kr. 249,95

172 sider – Kr. 199,95

Telefon 4820 7690
logosmedia@dlm.dk

168 sider – Kr. 199,95

10
10

w w w . l o g o s m e10
dia.dk


Dansk Ethioper Mission vil med hjerte, mund og
hænder være Guds redskaber til at mennesker
får et livsforvandlende møde med Jesus Kristus!
Vi støtter de lutherske kirker i Etiopien, Liberia,
Botswana og Guinea – med fokus på:
•
•
•
•
•

Evangelisation og menighedsopbygning
Diakoni og bistand
Uddannelse og ledertræning
Kristen tilstedeværelse gennem Jobmission
Kirkens mission og fornyelse

TemaTour: Jerusalem
Løvhyttefestrejse med ny
Tyrkiet - et bibelsk land
Israel, Sinaj & Jordan
Italien - Rom m. Pompei
Grækenland - i Paulus’ f
Egypten - stor rundrejse
Klassisk rundrejse



75 92 20
www.felixrejser.

Frederiksbo

Vil du være med?
Se hvordan på www.dem-dk.dk
Dansk Ethioper Mission
Giro 607 1104
Telefon 7456 2233 - info@dem-dk.dk

www.frederiksborg
____________________

Apoteket har

04. 2010

s.15

”Den er på mit sprog … og den taler til mit
hjerte og min sjæl. Jeg kan ikke få nok af den …
Dette fortæl er 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!”
Fra Slumstrup mark
til Paradis

Af rektor ved Dansk Bibel Institut,
Børge Haahr Andersen
Alle har vi længslen efter
Paradis!

Levende og personlige fortællinger med dybde og humor,
som peger på Jesus Kristus som
vejen til Paradis!

Telefon 4820 7690
logosmedia@dlm.dk

Bestil bogen på
www.logosmedia.dk

En inspirerende fortsættelse af
bogen Femogtyve tønder land
nordvest for Paradis.
148 sider – Kr. 199,95

Avisen
Avisen Tro&Mission,
Tro&Mission, den
den 25.
25. juni
juni 2004
2004
Avisen Tro&Mission, den 25. juni 2004

Avisen Tro&Mission, den 25. juni 2004
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Kirken mangler
identitet
aktuel kommentar |

Folkekirken

har reelt ikke mulighed for at afgrænse sig
overfor andre religioner.
Af adjunkt Jakob Valdemar Olsen

og i folketinget siger nej.

Kirken begår selvmord
I folkekirkens grundlag og
bekendelse står der: ”Man skal
ikke følge biskopperne, der
hvor de fejler eller indfører
en lære eller forordning i strid
med Guds hellige Skrift”. Det
har alle præster i folkekirken
skrevet under på.

Flertallet bestemmer
I Danmark i dag er det ikke kirkens grundlag og bekendelse,
der afgør, hvad kristendom er.
Faktisk er der i folkekirken og
i folketinget – hvis man lytter
til det, de fleste siger – fuldstændig forvirring, når det
drejer sig om at kunne afgøre,
hvad kirke og kristendom er.
Man har i praksis intet, der
kan bestemme, hvad der er
op og ned i kirken. Der er en
vis konservatisme, og ellers er
der en binding til, hvad flertallet mener. Det betyder, at man
ikke kan sige nej til noget,
medmindre flertallet i landet

Dermed er kirken ved at begå
harakiri. Den har reelt ikke
mulighed for at afgrænse
sig overfor andre religioner,
overfor ateisme eller hvad der
ellers måtte være aktuelt. Når
vi bevæger os længere ned
ad den vej, vil folkekirken gå
i opløsning indefra, for der
er ingen identitet, intet at
kæmpe for og ingen grund til
at være til.
Når der spørges efter vejledning, er det meningsmålingerne, der kigges efter, og
folkeflertallet, der skeles til.
I grundloven kaldes folkekirken evangelisk-luthersk, men
det er ikke den beskrivelse
af kirken, der har den største
vægt, når det drejer sig om
at fylde indhold i kirkens
arbejde og budskab.
Derfor må vi kigge derhen,
hvor der er en bevidsthed om,
hvad kristendom er, og hvad
kirken ikke er.

månedens citat
Brug dit mod til livets
store sorger og tålmodigheden til de små.
Og når du har gjort dit
arbejde, sov da i fred.
Gud er vågen.
Victor Hugo

