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På Januarkurset fik vi frugt, som er

vokset frem af de frø, der blev sået på DBI.

DBI-kandidater underviste
om discipelskab
FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Januarkurset på DBI blev en god oplevelse. Fem
af kursets seks talere var folk, som gjorde flittigt
brug af DBIs undervisning, da de læste teologi
for snart mange år siden. Nu står de på vigtige
poster som undervisere eller sognepræster
forskellige steder i landet. De var vendt tilbage
til DBI for at dele ud af den frugt, som er vokset
frem af de frø, der blev sået i deres studietid.
Deres undervisning om discipelskab viste med
tydelighed, at god, sund teologi bliver omsat i
praktisk kristenliv der, hvor de har deres daglige
virke.

Hør undervisningen på nettet
Sverre Bøe fra Fjellhaug Misjonshøgskole i Norge
holde otte berigende timer om kursets tema, som
var discipelskab og dannelse. I næste nummer af
DBIposten bringer vi en artikel om et af temaerne: Forfølgelse og efterfølgelse.
Til de enkelte timer var der 60 personer og
omkring 100 deltagere i alt. Undervisningen kan
gratis høres på www.dbi.edu under Materialer
– Lydarkiv. Der kan du søge på ordet ”Januarkur-

Årets Januarkursus på DBI satte fokus på discipelskab og dannelse.
sus” eller på emne eller talernavn.
Hvert tredje år holder DBI og MF kurset i fællesskab. Derfor er det i 2011 på MF den 18. – 21.
januar.
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PETER OLSEN ANSAT PÅ DBI
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Bachelor i teologi - Åben uddannelse i

kristendom - TF-studerende. DBI har tilbud til alle.

Studie-info og kursusdag
den 26. april

En kreds af personer i DBIs bagland har på

græsrodsplan lavet en øremærket indsamling for at skaffe

FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT

midler til en treårig halvtidsansættelse af Peter Olsen.

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Mandag den 26. april slår DBI dørene op med
det formål at give en smagsprøve på de mange
tilbud, som DBI tilbyder kommende studerende
fra sommeren 2010. Dagen er relevant både for
studerende på Åben uddannelse i kristendom,
for studerende på DBIs Bachelor i teologi samt
for studerende på Det Teologiske Fakultet. Man
kan deltage hele dagen eller bare en del af dagen,
som det ønskes.

I december forsvarede Peter Olsen sin ph.d.-afhandling og nu bliver han ansat på DBI.

Børn, unge og kristendom
Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Den 1. marts ansættes cand. theol. ph.d. Peter
Olsen, Hillerød, som lærer på DBI i en halvtidsstilling i en treårig periode. Peter skal være en
del af undervisningsteamet i systematisk teologi,
som indeholder fag indenfor troslære, etik, religionsfilosofi og missionsteologi. De andre lærere
indenfor systematisk teologi er Jakob Olsen
(Peters bror), Carsten Elmelund Petersen samt
Jørn Henrik Olsen, som er tilknyttet som ekstern
lektor.

Ph.d. om Guds alvidenhed
Peter Olsen forsvarede sin ph.d. om ”Open
Theism” den 17. december på Det Teologiske
Fakultet i København.
Open Theism (Åben Gudstro) er et nyere
fænomen blandt teologisk konservative kristne
i Nordamerika. Open Theism hævder, at Gud af
hensyn til menneskenes frie vilje ved skabelsen
har aflagt sin alvidenhed. Hvis Gud kender vore
valg på forhånd, ligger disse valg nemlig fast,
før vi træffer dem. Vi kan altså ikke vælge noget
andet, og der er derfor ikke tale om frie valg.
Men Gud ønsker, at vi skal vælge Ham og hinanden frit. Derfor har Han frivilligt begrænset sin

viden om fremtiden, påstås det.
I sin afhandling fastholder Peter Olsen, at Gud
kender hele fremtiden i detaljer og samtidig har
fuldstændigt kontrol med, hvad der sker. Ikke
desto mindre beholder mennesker ansvaret for
det, som de vælger, fordi de ikke tvinges til disse
valg imod deres egen inderste natur.

Har været timelærer på DBI
Peter Olsen var ansat på Luthersk Missions Missionsskole fra 1996-2005 og har været timelærer
i dogmatik på DBI igennem en årrække. I 2006 besluttede Luthersk Mission (LM) og DBI i fællesskab
at ansætte ham som erhvervs-ph.d-studerende.
LM og DBI skal også fremover deles om Peter
Olsens arbejdskraft, idet han er ansat i en halvtidsstilling som underviser og forkynder i LM.

Ansættelsen belaster ikke DBIs økonomi
Ved årsskiftet er DBI økonomisk trængt som
sjældent før, og vi må kæmpe hårdt for at bevare
den nuværende lærerstab. Men en kreds af personer i DBIs bagland har på græsrodsplan lavet
en øremærket indsamling for at skaffe midler til
denne ansættelse af Peter Olsen. Indsamlingen
har allerede skaffet midler til, at Peter Olsen kan
ansættes på DBI i tre år, uden at det belaster
DBI’s trængte økonomi.
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foredrag om emnet ”Troen er løs - privatiseret
religiøsitet som udfordring til teologi og kirke”.
Han vil tale om, at det religiøse liv forandrer sig,
og traditionel tro og praksis udfordres stærkt i
mødet med nye impulser fra en mangfoldig
nyreligiøsitet og spiritualitet. Hvis troen er løs,
hvordan tager vi så udfordringerne op?

Du får svar på dine spørgsmål
Dagen slutter med en orientering om DBIs bachelor i teologi samt DBIs tilbud til studerende ved
Det Teologiske Fakultet. Vi er færdige ca. kl. 18.
Oplysninger og tilmelding hos studiekoordinator Martin Bangsø 33135500 eller mb@dbi.edu.

Dagen begynder kl. 10.00 med kaffe og rundstykker. Resten af formiddagen holder DBI-lærer
Birgitte Kjær et dobbeltforedrag om ”Børn, unge
og kristendom”: Hvad har kristendom og børn og
unge med hinanden at gøre? Hvorfor og hvordan
møder børn og unge kristendommen i forskellige
sammenhænge? Hvilke forskellige udfordringer
er der til de voksne formidlere i folkeskole og
kristen skole, i kirke, i missionsforening og i
kristent børnearbejde?
I frokostpausen er der orientering om Åben
uddannelse i kristendom og en rundvisning på
DBI.

FOTO: DANSK BIBEL-INSTITUT
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Kultur, kommunikation og mission
Kl. 13.45-15.30 holder DBI-lærer Kristian Mogensen et dobbeltforedrag om ”Kultur, kommunikation og mission”. Han kommer ind på den
rolle kulturel bagage og interkulturel kompetence spiller i mødet med mennesker. Forholdet
mellem kultur, verdensanskuelse og forståelse af
ny information vil blive belyst med udblik til formidling af den kristne tro og forskellige kristne
teologiske positioners syn på frelse og mission.

Troen er løs
Efter en lille pause fortsætter vi kl. 16.00, hvor
ekstern lektor Jørn Henrik Olsen vil holde et

Til studie-info-dagen begynder vi kl. 10.00 med
rundstykker og kaffe.
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Styrelsen var samlet til ekstraordinært styremøde den
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På hjemmesiden finder du 10 teser, morsomme

25. januar og lavede besparelser på 300.000 kr. i 2010-budgettet.

videoer, studiehæfte, retrætetilbud og idekatalog.

190.000 kr. i underskud

MATERIALE SOM
FREMMER GAVMILDHED

Den 25. januar havde DBIs styrelse et ekstraordinært styremøde for at drøfte DBIs økonomiske
situation. Anledningen var, at DBI i 2009 fik et
underskud på ca. 190.000 kr.

Tak
Først vil vi sætte fokus på de 5.9 mio. som vi fik i
gaver i 2009. Vi takker alle DBIs venner, som gav
os dette store beløb. Det er 68.000 kr. mere end
året før og en stigning på 1,2 procent.
Når vi alligevel fik et underskud skyldes det, at
vi skulle have 700.000 kr. mere end året før for
at leve op til budgettet. At stigningen var så stor,
skyldes, at gaverne fra 2007 til 2008 faldt med
200.000 kr., og at fx regeringens kompensationspulje på 85.000 kr. blev fjernet, og det skulle så
indhentes i 2009.
Når underskuddet sidste år ”kun” blev på
190.000 kr., er det, fordi vi fik ekstraordinære
indtægter på 170.000 kr., og fordi vi sparede
godt 200.000 kr.

værdier har, er det meget nødvendigt, at DBI ikke
får et stort underskud igen i år. Derfor besluttede styrelsen på mødet sidst i januar, at der
skal findes besparelser på 300.000. For eksempel
bliver der ikke en rejsesekretær i år, og udgifter
til timelærere bliver drastisk beskåret. Samtidig
skal der skæres på en del andre poster i hverdagen.
Men der er grænser for, hvor meget der kan
spares, uden at det lammer DBIs centrale opgave
med at uddanne præster, missionærer og andre
medarbejdere til Kirken. Vi arbejder derfor
målrettet på at finde ekstraordinære indtægter.
Blandt andet ringer vi i februar og marts til 1000
personer og spørger, om de vil støtte DBI gennem
en PBS-aftale.
Vi takker alle, som har båret DBI indtil nu med
forbøn og gaver. Vi håber, vi også må regne med
jer i 2010. Vi har også i år et stort behov for gavmildhed fra vores venner.
Af landssekretær Kurt Dalsgaard

Besparelser

Med venlig hilsen

Da DBI ingen bygninger eller andre lignende

Kurt Dalsgaard, landssekretær





husk i forbøn
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”Giv dig rig” er en kampagne, som lanceres af
seks folkekirkelige organisationer: Dansk Bibel
Institut, Menighedsfakultetet, Indre Mission,
Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission og
Kristeligt Forbund for Studerende.

Bed om/for
· At ”Giv dig rig”-projektet må bære frugt
· At der må komme mange til DBIs kursusdag
med studieinfo
· At mange vil forpligte sig til at støtte DBI i
2010

Tak for
· Et vellykket Januarkursus
· At DBI kan ansætte Peter Olsen uden belastning af økonomien
· Det år Peter Rahbek har været rejsesekretær

Rige udfordres
Med udgangspunkt i 10 teser sættes der fokus
på, hvordan vi, der lever i den rige del af verden,
udfordres af Bibelen. Vi udfordres til at leve i
gavmildhed, i ansvar for skaberværket og for
næsten. Vi udfordres også til at gøre op med
tanken om, at lykken fås ved at realisere os selv
gennem forbrug og økonomisk sikkerhed.

Materiale til inspiration
I forbindelse med kampagnen er der lavet forskelligt materiale, som du kan bruge til inspi-

ration for dig selv – eller i den kristne sammenhæng, du er med i.
Af materialer kan nævnes:
· Hjemmesiden www.givdigrig.dk
· Et hæfte med 10 teser om velstand, velfærd og
ansvar
· 10 morsomme videoer om de 10 teser
· Et bibelstudiehæfte, hvor du kan grave dybere i
emnet gavmildhed
· Retræte og pilgrimsvandring i Danmark og i
udlandet
· Idekatalog med inspiration til at leve et ansvarligt liv i gavmildhed.
Vi vil opfordre til, at du i 2010 bruger forskelligt materiale fra ”Giv dig rig”-kampagnen, så
budskabet om gavmildhed må nå ud til alle i
vore menigheder og ind i hjertet hos hver enkelt
kristen i vort land.
Du kan læse meget mere om kampagnen på
www.givdigrig.dk.

s.06

03. 2010

03. 2010

s.07

OM EN EPIDEMI I UDBRUD
OG VACCINEN MOD DEN
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Er man en del af et rigt overflodssamfund, har man

ILLUSTRATION: CHR RAHBEK OLSEN

særdeles gode muligheder for at være gavmild og rundhåndet.
mangler for at leve det fuldkomne gode liv, som
loven kræver, så svarer Jesus: Sælg alt, hvad du
ejer og kom så og følg mig. Ganske vist var det
ikke et krav, han stillede til alle disciple, men
Jesus vil have den position i vores liv, at han
forbeholder sig ret til at kunne kræve det af os.
Også de kristne, som ikke får det eksplicitte kald
til at sælge alt, skal kopiere selve holdningen:
Tiden er knap, siger Paulus (1 Kor 7,29-31). De,
der køber, skal være, som om de ingenting fik,
og de, der gør brug af verden, som om de ikke
udnyttede den. For denne verden, som den er,
går til grunde.
Når velstand, hjem, ejendom, karriere har en
så flygtig placering i en kristens liv, så er man så
dejlig fri fra bekymringer, tilføjer Paulus. Hvad
betyder det, om aktiekurserne falder eller om
mine ejendele udsættes for tyveri eller hærværk?
Jeg skal alligevel snart miste alt det, der hører
denne verden til.

2) Vi forvalter, hvad Gud har givet os

Af rektor Børge Haahr Andersen

Kristne mennesker er opdraget til at være ærlige,
ansvarlige mennesker. Vi passer vores arbejde,
drikker os ikke fulde i weekenderne og kaster os
ikke ud i dyre forbrugslån. Det er sundt for både
privatøkonomien og helbredet. Når vi samtidig
lever i et af verdens rigeste lande og i otte årtier
har oplevet en velstandsstigning som aldrig
før, så bliver vi modtagelige for den snigende
sygdom, der i den gamle bibeloversættelse hed

have(mere)syge. Vaccinen mod denne epidemiske
sygdom er, at vi dagligt lader os gennemlyse af
Jesu forkyndelse. I det følgende vil jeg fokusere
på tre konkrete temaer fra Det Nye Testamente.

1) Alt hører Kristus til
Hvis Jesus nøjedes med at formane os til at
give nogle få %-er til kristent og socialt arbejde,
var det overskueligt at være hans discipel. Det
rystende er, at han forbeholder sig retten til at
disponere over alt, hvad vi ejer og har. Når den
rige unge mand i Luk 18,18ff spørger, hvad han

Det er tænkeligt, at Kristus lader dig beholde
dit hjem og ejendele og gode arbejde. Men tager
vi hans ord for pålydende, er vi tjenere, der er
blevet betroet noget, der tilhører ham og ikke os.
Det betyder, at penge og jordiske ejendele sidder
meget løst på en kristen.
Det er en rød tråd i Jesu forkyndelse, at relationelle værdier altid går forud for materielle
værdier. Når det er tilfældet, så vil det jo være
utænkeligt, at en kristen agerer som den rige
bonde, der planlagde at bruge sin formue på sig
selv, uden tanke på Gud eller medmennesket.
Nej, en kristen motiveres af Jesu forkyndelse til
at bruge de materielle ting socialt, så man administrerer det gavmildt og gæstfrit.
En hjemløs kan ikke være gæstfri, men det
kan den, der har tag over hovedet. Den, som har
en fed villa, har større muligheder for at være
gæstfri end den, der bor på et kollegieværelse.
Sådan er det. En tomhændet tigger kan ikke være

gavmild, men det kan den, der har mad, drikke,
penge og tøj. Og er man en del af et rigt overflodssamfund, har man særdeles gode muligheder for at være gavmild og rundhåndet.

3) Organiseret gavmildhed
og socialt engagement
I Det gamle Testamente hører vi om Levi stamme,
der ikke fik deres jordlod i det hellige land, men
skulle leve af de andre stammers gavmildhed for
at kunne arbejde på fuldtid med gudstjenesten
og offertjenesten i templet.
De kristne menigheder var ikke forpligtet på
den jødiske ordning om tiende, men Paulus anvender alligevel principperne fra tiende-systemet
til Levi stamme, når han underviser menighederne: Ved I ikke, at de, der arbejder i templet,
lever af templets indtægter, og at de, der gør
tjeneste ved alteret, får deres andel af det, der
ofres? På samme måde har Herren bestemt, at de,
som forkynder evangeliet, skal leve af evangeliet
(1 Kor 9,13-14). Ved at nogle i det kristne fællesskab på den måde bliver økonomisk afhængige af
de andres gavmildhed, styrkes fællesskabsbåndene mellem kristne. Ved at binde os til at give
ti procent eller deromkring af vores indtægter
til kristent arbejde, muliggør vi gennem vores
forvaltning af det, vi har, at evangeliet kan blive
forkyndt. Vi bruger noget meget flygtigt, nemlig
penge, til at investere i noget evigt, nemlig evangeliets udbredelse.
Mødet med Jesu radikale forkyndelse må vi
lytte til i sammenhæng med budskabet om hans
tilgivelse og barmhjertighed. Det daglige møde
med Guds kærlighed til os, som er og forbliver
den kristnes grunderfaring livet igennem, er den
motiverende kraft til at efterleve Jesu ord om at
forvalte de materielle ting. Den, der har jordisk
gods og ser sin broder lide nød, men lukker sit
hjerte for ham - hvorledes kan Guds kærlighed
blive i ham? spørger apostlen Johannes (1 Joh
3,17).
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At modarbejde denne verdens onder

er en nødvendig del af kirkens opgave.

HVORFOR
ER VI
KIRKE?

den skal forkynde Guds guddomsmagt.
Og eftersætningen: Han som kaldte jer ud af
mørket til sit underfulde lys – siger os, at formålet med denne forkyndelse er, at flere skal kaldes
ud af mørket ind i Guds lys. Dvs. blive frelst fra
djævelen, døden og dommen og født af Ånden
som børn i Guds evige rige. Guds menighed, eller
Guds hellige folk i verden, som det kaldes her
hos Peter, er altså Guds redskab til menneskers
evige frelse.

Vidne om Jesus
Dette formål bliver i Det nye Testamente også
sagt med lidt andre ord. Hos Markus lyder det
sådan her: ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver
døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal
dømmes” (Mark 16,15). Hos Lukas sådan: ”… i
hans (Jesu) navn skal der prædikes omvendelse
til syndernes forladelse for alle folkeslag” (Luk
24,47).
Formålet med at Gud har dannet sig et folk/
en kirke i verden, er altså, at den skal vidne om
Jesus Kristus – for at mennesker må blive frelste
fra mørkets magt og ført over i Guds evige rige.
Og nu gælder det så, at det, som er formålet med
den ene sande almindelige kirke – det må også
være formålet med enhver konkret kirkeorganisation, som dannes i verden ud fra troen på Jesus
Kristus. Den ydre synlige kirke, de konkrete
kristne menigheder må have som deres ypperste
formål, at mennesker skal frelses fra fortabelsen.

Afhjælpe nød
Af sognepræst Jens Jørgen Rasmussen

”Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal
forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer
ud af mørket til sit underfulde lys” (1 Pet. 2,9).

Sådan skriver Peter til de for os ukendte kristne
(de udvalgte) rundt omkring i Lilleasien engang
i det første århundrede. Vi kan med god grund
læse hans ord som et budskab til alle Jesus-troende til alle tider – de, der i Ånden er et legeme
– én hellig almindelig kirke. Den kirke, hvis
grænser kun Gud kender, har som sit formål, at

At dette er formålet betyder imidlertid ikke, at
kristne kirker ikke har andre sekundære mål,
som fletter sig ind i det primære mål. Forkyndelsen og vidnesbyrdet om den evige frelse er jo
ikke højt hævet over det konkrete menneskeliv.
I mødet med denne verden støder kirken derfor
også på mere umiddelbare behov end den evige
frelse og får dermed også andre opgaver i denne

verden.
Der er noget ved den evige frelse, der gør, at
kristne kirker må forsøge at afhjælpe påtrængende jordiske behov. Den kærlighed, som springer ud af den evige frelse, kan ikke nøjes med at
forkynde et fremtidigt evighedshåb overfor sult
eller sygdom, konflikter og had og vold. At involvere sig i at modarbejde denne verdens onder
bliver dermed en nødvendig del af kirkernes
opgave. Som den barmhjertige samaritaner standsede op og hjalp den nødstedte mand, må også
kirken komme timelig nød i møde samtidig med,
at den bliver ved at forkynde den evige frelse.
Nu er det jo sket, at kirker mere eller mindre
glemmer menneskers jordiske behov og kommer
til at sidde tilbage med en forkyndelse af frelsen,
der er løsrevet fra menneskers virkelige liv. I realiteten kommer der ikke meget frelse ud af det,
fordi det gør forkyndelsen verdensfjern, teoretisk og utroværdig. Men omvendt sker det også,
at kirker glemmer den primære opgave og retter
sit virke mest mod sekundære formål. Under
vores hjemlige himmelstrøg er det måske en nok
så stor fare. Eller vi er måske ligefrem i fare for
at forsømme begge dele og føre vores kirker over
i kultur- og underholdningsbranchen.

Blot tanker i vores hoveder
Jeg tror ikke, at spørgsmålet om den evige frelse
mere spiller nogen dominerende rolle hverken i
eller uden for Folkekirken. Store dele af forkyndelsen præges af dennesidighed. For en del
præster er Gud ikke mere en virkelig Gud, men
blot tanker i vores hoveder. For andre er han nok
virkelig, men mere koncentreret om at hjælpe os
med vores problemer i denne verden end med
dem i den kommende.
Vi trænger i den grad til at sætte fokus på,
hvorfor vi er kirke. For at vidne om den evige
frelse – og føre mennesker fra dødens mørke ind
i Guds lys. Uden det vidnesbyrd er vi mennesker
uden for Guds rige - fortabte i al evighed.
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DEN GODE LITURGI
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Liturgi er ikke en spændetrøje men et spændende univers.
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Det er et ideal, at hele menigheden

medvirker med de nådegaver, som Gud giver.

Når Gud taler til sit folk
FOTO: STOCK.XCHNG

Af sognepræst i Borris og Faster Henrik Vejlgaard Kristensen

For mange år siden begyndte jeg på DBI med en
nærmest lavkirkelig tilgang. Dengang var det
ikke liturgien, der stod øverst på listen over interessante emner. Der er gennem årene som præst
sket en ændring, så jeg nu i den grad er kommet
til at sætte pris på liturgien i vor lutherske gudstjeneste.

dende liturgi, som langt på vej ligner Folkekirkens,
men den er netop kun vejledende. Gentagelsen
af solide formuleringer er godt og trygt. Trosbekendelsen er fx en vigtig tekst, men det gør ikke
noget, at den indimellem udelades, fordi der er
andre elementer, der bliver lagt særlig vægt på i
den enkelte gudstjeneste. Det er godt at have et
fast forløb, men også, at vi indimellem ikke gør,
”som vi plejer”. Ellers risikerer vi, at den faste liturgi for nogle ender i livløshed og indforståethed.

Dybde og slidstyrke

Den røde tråd

I gudstjenesten trækker vi på traditioner, der går
helt tilbage til Jesus, synagogegudstjenesten og
endda tempeltjenesten. Vi står med dåben og
nadveren i en fantastisk tradition, og disse ritualer er blevet praktiseret helt fra den allertidligste
kristne menigheds tid. Der har været misvækster
undervejs – især den katolske messe, som Luther
jo med rette gjorde op med. Liturgien blev netop
af Luther ført tilbage på et bibelsk spor, som vi
har nydt godt af siden.
Bibellæsningerne og udlægningen har rødder
tilbage i synagogegudstjenesten, mens velsignelsen går helt tilbage til Aron under ørkenvandringen. Vi skal ikke tro, at vi med et snuptag kan
opfinde noget nyt, som har samme dybde og slidstyrke som det gennem århundreder afprøvede.
For mig virker det noget umodent, når man
efter et måske ganske kort blik på liturgi, man
ikke umiddelbart forstår, bare kasserer det. Derimod er liturgien for mig at se en god mulighed
for, at menigheden kan leve engageret med i
gudstjenesten med de forskellige korsvar. Det
giver en tryghed og hvile i den fælles gudstjeneste, hvor evangeliets forkyndelse kan komme til
at stå stærkt. Gentagelsen er godt for vor sjæl og
krop. Vi skal ikke hver gang hver især overveje,
hvordan vi nu forholder os i gudstjenesten. Det
giver gode muligheder for en koncentreret lytten
til læsninger og forkyndelse.

Et andet pejlemærke er at planlægge gudstjenesten, så der er en rød tråd i gudstjenestens
forløb med udgangspunkt i prædikenens tema.
Det er en særlig udfordring for os, fordi vi ikke
følger folkekirkens tekstrækker. Det betyder så
til gengæld også, at der ud over evangelietekster
også kan prædikes over tekster fra andre af de
bibelske bøger. Forkynderopgaven varetages af
en større gruppe, hvoraf en del er medlemmer
af menigheden, og en del kommer fra andre LMforsamlinger. Det er vores erfaring, at det sikrer
en betydelig alsidighed i forkyndelsen.

Forklaringer

Af cand.theol. Birger Reuss Schmidt,

Hele menigheden medvirker

Vi er her i Borris og Faster to folkekirkelige menigheder, hvor vi også i det små arbejder med liturgien. Det er så viseligt indrettet i folkekirken,
at menighedsråd og præst skal være enige om
eventuelle ændringer i sognets fælles højmesse.
Nogle ændringsforslag kræver også biskoppens
stillingtagen. Det er en fin beskyttelse af den
liturgiske tradition. Gudstjenester, hvor nogle af
de liturgiske led forklares, kan være en god vej
frem. Det er dog ikke alt, der skal forklares. Der
må også fortsat være noget at udforske i liturgien.
For mig er vor gudstjenestes liturgi således
ikke en spændetrøje men et spændende univers,
vi i gudstjenestens rum sammen kan gå ind i for
at møde Gud i lytten, tilbedelse og lovsang!

fmd. for Hillerød Frimenighed

Formaningen fra 1. Kor 14,26 er et tredje vigtigt
pejlemærke: ”Hvad da, brødre? Når I kommer
sammen, har den ene en salme, en anden en
belæring, én har en åbenbaring, én har tungetale,
en anden har tolkningen. Alting skal være til
opbyggelse.”
Ved en normal gudstjeneste i Hillerød Frimenighed er der ca. 20 personer, der har forskellige opgaver. Vi har ingen ansat præst, men tre personer
i Ældsterådet deler på frivillig basis det pastorale
ansvar. Vores ideal er, at hele menigheden principielt medvirker med de nådegaver, som Gud giver.
Derfor har vi også ”ordet frit” som et (næsten)
fast punkt. Ofte er det netop i de frie vidnesbyrd,
at prædikenens indhold for alvor kommer ned i
øjenhøjde, så vi hører Guds ord talt til os.

At gå til gudstjeneste er et højdepunkt i ugen.
Her samles vi for at høre Guds tale til os og
dermed blive opbygget i vores fælles tro. Her
skal Guds ord være i centrum, for det er alene
Guds ord, der skaber og nærer troens liv. Det er
udfordringen til gudstjenestens liturgi!
På denne begrænsede plads vil jeg gerne pege
på tre vigtige liturgiske pejlemærker.

Fasthed og frihed
For mig er idealet, at der både skal være fasthed
og frihed i liturgien. I Hillerød Frimenighed vil
vi gerne samle det bedste fra den Folkekirkelige
gudstjeneste og missionshuset. Vi har en vejle-
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Peter Rahbek stopper
som rejsesekretær

Torben Kjær går i dybden med en tekst.

Forskning beriger
undervisningen



Hvad laver lærerne på DBI? Og på hvilken måde
er deres arbejde en hjælp for Kirken og den enkelte kristne? Vi har bedt lærerne på skift fortælle
om, hvad de arbejder med lige nu. Denne gang
er det lektor Torben Kjær, som fortæller om sit
arbejde:

|

Desværre kommer der ikke en ”rigtig” rejsesekretær efter

Peter Rahbek. Det er en af de ting, som er sparet væk i 2010.
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Af lektor Torben Kjær
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Af landssekretær Kurt Dalsgaard
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”Jeg håber at kunne forkynde Guds ord klart
og frigørende, så budskabet om den hellige og
kærlige Gud kan nå mennesker.” Det var Peter
Rahbeks programerklæring, før han for et år
siden begyndte som rejsesekretær på DBI. Den 1.
februar har han lagt stafetten.

Glad for DBI

Jeg er ansat til at undervise, og derfor bruger
jeg tid til at forberede undervisningen. Jeg er
også forpligtet til at forske, og derfor er der sat
tid af til forskning. Forskning er at gå i dybden
med en tekst fra Bibelen eller en problemstilling.
Jeg prøver at trænge til bunds og forstå så godt
som muligt og blive afklaret. Jeg underviser og
forsker i Det ny Testamente, og jeg vil fortælle
om et projekt, jeg har været i gang med, og som
jeg nu har afsluttet.

På mange prædikestole har Peter Rahbek det
sidste år spredt det frigørende budskab, som han
selv er fyldt af. Samtidig har han fortalt om DBIs
arbejde, for som han siger: ”For mig er forkyndelsen det væsentlige, men fordi jeg er så glad for
DBI, så er jeg også glad for at kunne gøre DBIs
sag kendt.”
Peter Rahbek har været på flere ungdomsstævner med DBIs stand, og der har han fået kontakt
med rigtig mange unge og viftet med DBI-flaget.

Hvem er ”jeg”?
Jeg har arbejdet med Rom 7,7-13 og 14-25, og
i det følgende fortæller jeg kun om den sidste
tekst. I Rom 7,14-25 nævner Paulus et ”jeg”, der
vil det gode, men som gør det onde. Dette går
som en rød tråd gennem hele teksten. Det gode
er Guds bud. Det er loven. Dette ”jeg”, som Paulus
omtaler, kender Guds vilje, identificerer sig med
den og vil opfylde den. Men det sker ikke. Tværtimod gør han det onde, som han ikke vil.
Fra gammel tid har man debatteret, om dette
”jeg” er en ikke-kristen eller en kristen. Reformatorerne (Luther og Calvin) var ikke tvivl. ”Jeg’et”
er en kristen, men i dag vil de fleste nok sige, at
Paulus skriver om en ikke-kristen. Det gælder
både historisk-kritiske forskere og forskere, der
står i en reformatorisk tradition.

En reformatorisk forståelse
Efter at jeg har arbejdet med teksten og læst det
væsentligste af moderne forskning, er jeg nået

Holder styr på bøgerne
Torben Kjær i sit kontor på DBI.
frem til, at den reformatoriske tolkning holder.
Det er der mange grunde til. Jeg skal blot nævne
den væsentligste, og det er, at dette ”jeg” både
kender og identificerer sig med og vil Guds bud.
Paulus kan kun sige det om den kristne, for den
ikke-kristne er syndens slave i den forstand, at
han er bundet i sin vilje til uretfærdighed (Rom
6,17+20) og bundet i sin vilje til fjendskab mod
Gud og hans bud (Rom 8,7).

Afklaring
Jeg er ikke nået frem til en ny tolkning, men
jeg har levet mig ind i en tekst, er nået frem til
klarhed, så jeg med vished og frimodighed kan
sige, at Rom 7,14-25 handler om den kristne og
beskriver en side af den kristnes liv. Dette kan
jeg bruge i undervisning og forkyndelse.

Udover jobbet som rejsesekretær har Peter været
bibliotekar på DBI, og det fortsætter han med
en dag om ugen. Han har ansvar for indkøb af
bøger og systematisering af DBIs bibliotek med
over 20.000 titler. Om dette arbejde siger Peter:
”Jeg er vild med at være bibliotekar på DBI. Man
får helt automatisk et godt overblik over den
teologiske litteratur, og så er det et arbejde, der
tilfredsstiller den praktiske side af mig.”

Rejsesekretær på vågeblus
Desværre kommer der ikke en ”rigtig” rejsesekretær efter Peter Rahbek. Det er en af de ting, som
er sparet væk i 2010.
I foråret vil to studenter løse nogle af rejsesekretæropgaverne. Det er stud. theol. Christian
Holmgaard, som er ansat cirka en dag om ugen
til at holde nogle møder i Jylland. Desuden er
stud. theol. Andreas Ipsen ansat nogle timer

Peter Rahbek stopper som rejsesekretær men
fortsætter som bibliotekar på DBI.
til at hjælpe i informationsarbejdet, herunder
DBIpostens redaktion. I efteråret bliver der ikke
nogen rejsesekretær, som kan holde møder rundt
i landet. I stedet vil vi forsøge at få frivillige og
studenter til at tage nogle af de aftalte møder.
Vi håber, det kun er en kortvarig pause, når vi i
2010 kører uden rejsesekretær. Når vi har penge
til det, vil vi satse på møderejserne til Jylland. Vi
synes, det er vigtigt, at vi viser et DBI-ansigt i de
forskellige menigheder rundt i landet.

10
10
03. 2010
10

s.14

Avisen
Avisen Tro&Mission,
Tro&Mission, den
den 25.
25. juni
juni 2004
2004
Avisen Tro&Mission, den 25. juni 2004
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Avisen Tro&Mission, den 25. juni 2004
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Avisen Tro&Mission, den 25. juni 2004
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Pastoralteologi
Red. af Helle Christiansen
og Henning Thomsen
Før: 349 kr. Nu 198 kr.

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:

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
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Sfinxens smil
Af Poul Hoffmann
Før: 200 kr. Nu 100 kr.

Og mange
a n d r e t i t l e r.

w w w. b e t h e s d a s . d k

SMF’s
årsmøde
2004
SMF’s
årsmøde
2004
SMF’s
SMF’sårsmøde
årsmøde2004
2004
Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab,
Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab,
SMFSMF
hol- holSundhedspersonalets
Missionsfællesskab,
SMF
holSMF’s
årsmøde
2004
Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab,
SMF holder
årsmøde
på Nyborg
Strand
i dagene 13.-15.

03. 2010

s.15

ID-nr. 42472

s.16

03. 2010

Klassisk kreativ kristendom – de 3K!
aktuel kommentar |

Den bedste

uddannelse sker i det lærende fællesskab.
Af lektor Nicolai Winther-Nielsen

”Tak for den første dag
[med undervisning], det ser
spændende ud!”, stod der i en
opmuntrende mail til mig. En
studerende med den appetit
vil kunne lære sig et vanskeligt stof, og det er halvvejen
til et godt resultat. Desværre
er det dog næsten et under,
når en undervisning lykkes.
Undervisning ligger nemlig
under for det vilkår, at den i
bedste fald kun kan blive et
godt udgangspunkt for den
egentlige læring, der kun
lykkes, når den studerende
selv tilegner sig stoffet.

Teologi i kaffestuen
Da vi skabte DBI, fik vi ikke
undervisning i alle fag, men
vi blev engageret i selv at
lære i et livtag med kritisk og
udfordrende teologi. Dengang
skabtes der klassisk kristne
undervisere og forskere i et
udfordrende læringsmiljø. I
dag synes studenterne at have

mere fokus på at gå til timer
og terpe end på at tænke nye
og store tanker. Vi har ofte
smilet af præster, som siger,
at de lærte deres teologi i
DBIs kaffestue. Men de havde
nok ret, for uddannelse sker
i det lærende fællesskab, der
skaber fælles lærende!

Kreativ læring
DBI skal stadig skole studerende, så de bliver kreative
og lærende, så de kan bryde
denne verdens monopoler på
meninger, pensum, karriere og
berømmelse. Her minder det
om trenden i USA, hvor stadigt
flere studerende vælger et
netbaseret fjernstudie, fordi
de lærer bedst gennem en
tjeneste i kirken eller skolen.
De nye sociale medier knytter
dem til læringsfællesskaber,
der fungerer bedre end store
upersonlige auditorier fulde af
anonyme tilhørere.
Kirken overlever ikke uden
kreativ klassisk kristendom –
der er brug for 3K.

månedens citat
Jesus talte mere om
penge end om bøn.
Det ville man kunne
forstå, hvis han var
fundraiser, men det
falder vanskeligt
sammen med forventingerne til Messias.
Kenneth E. Bailey

