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JESUS SOM SEJRHERRE!
Sejr forbindes med en tilstand, hvor kampen er forbi
og freden råder. Hvad betyder det, at Jesus er sejrherre?
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DBIs årlige informationstur betyder noget

økonomi |

særligt for både de studerende og DBIs venner.

Opfindsomme venner og et

sponsorløb hjalp os igennem sommertørken.

ET VOVELIGT FORETAGENDE?

Af ungdomsrejsesekretær Christian Dalsgaard Thomsen

Af sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen

FOTO: DBI

INFORMATIONSTUR ER
FORKYNDELSE OG FÆLLESSKAB
Det centrale på vores informationstur er altid at
holde en lang række møder i det område, hvor vi
forkynder Guds ord og informerer om DBI – i år går
turen til trekantsområdet. Derudover står programmet på aktiviteter, mad, snak og hygge.

Sponsorløb hjalp på sommertørke

”Blot denne lille hilsen for at I kan vide, hvordan
jeg har fremskaffet de 15.000 kr., som jeg i dag
sender til DBI. Det var et voveligt foretagende,
men gik over al forventning, og jeg måtte lave to
frokoster.”
Sådan skrev Ida, en af DBIs gode venner. Hun
inviterede sine venner til en dyr frokost. Vennerne skulle komme med 1000 kr. hver, og pengene skulle sendes videre til DBI, for – som hun
skrev – ”… de gør, hvad de kan for at uddanne
præster, der tror på Gud.” Til gengæld ville hun
sørge for frokost. Vennerne mødte op, frokosten
var god, og gaven til DBI var rundhåndet. Fik vi
nævnt, at Ida er over 80 år?
Vi blev både rørt og taknemlige over den
opfindsomhed, arbejdsindsats og kærlighed til
Guds riges arbejde, som Ida lagde for dagen. Det
er et privilegium at have den slags venner. Idas
frokost-ide er hermed givet videre.

Forkyndelsen – det vigtigste
For mig som studerende er det fællesskabet og
forkyndelsen, der har den største betydning på
infoturen. Og på flere måder bliver de to forenet i
løbet af de fire dage, vi er sammen. Forkyndelsen
er det vigtigste på informationsturen. Uden forkyndelsen ville det bare være en hyggelig rustur. Men
forkyndelsen af Guds ord gør informationsturen til
en speciel oplevelse. Hver dag kl. ca. 16 sænker der
sig en særlig ro over den lejr, hvor vi bor. Nu er det
tid til den sidste gennemlæsning af prædikenen,
og det er tid til at finde ro i bøn og bibellæsning
før aftenens møder. Kl. 17-17.30 samles vi og kører
mod mødestederne og de hjem, hvor vi er blevet
inviteret til aftensmad.

Takket være gavmilde sponsorer til vores sponsorløb i juni har vi ikke behøvet at trække på vores
kassekredit. Her løb og cyklede 14 studerende og
ansatte 108.000 kr. ind til DBI i løbet af en time –
stor tak til jer, der støttede os!

Stadig et voveligt foretagende?
Vi holder styr på udgifterne og sparer, hvor vi
kan. Hjertelig tak for 3.2 mio. kr. i årets første syv
måneder. Resten af året har vi brug for 4.1 mio.
kr. – det er 250.000 kr. mere, end vi fik i samme
periode sidste år – og det er en stor udfordring!
Men er det et voveligt foretagende? Ikke når vi
tænker på, at vi har en stor Gud, som har lovet at
give os føde i rette tid.

Vi KAN nå det!
Kontakt økonomifuldmægtig Kirsten Hansen (3369
5511 eller kh@dbi.edu) for at oprette en Betalingsserviceaftale, hæve beløbet på en eksisterende
aftale eller tegne gavebrev. Eller invitér vennerne
til en dyr frokost...

Fællesskab
Det er skønt, at der stadig er mennesker, der åbner
deres hjem for fremmede og giver dem mad.
Selvom vi måske aldrig har mødt hinanden før, er
der en åbenhed og samhørighed efter få øjeblikke.
Mødet med kristne brødre og søstre står for mig
særligt stærkt, når mennesker åbner døren for
fremmede. Det siger noget om fællesskabet med
hinanden og Jesus, at vi åbner vores dør, og inviterer ind i vores hjem og liv. Efter en god middag
tager vi videre til aftenens møde, hvor Guds ord
skal tale til os.

Gode samtaler
På infoturen er vi en broget flok af sted. Det er en
blanding af lærere og studerende fra de forskellige
årgange. I hverdagens travle studieliv kan det være

Forkyndelsen er det vigtigste på den årlige informationstur, skriver Christian Dalsgaard Thomsen.
svært at få snakket med alle og lære hinanden godt
at kende. Men på informationsturen er der tid til
bøn og gode snakke, både teologisk og personligt.
Vi kører meget i bil i løbet af ugen, og de mange
ture afføder en masse gode samtaler. Her er der
også mulighed for at få respons på ens prædiken
fra en måske mere erfaren prædikant.
De fire dage på informationsturen gør en forskel. DBIs venner får en fornemmelse af, hvem
og hvad DBI er, og vi får et styrket fælleskab med
hinanden og med Jesus.

Gaveoversigt 2013
Månedsbudget: 607.640 kr. Indkomne gaver i juli 2013: 450.640 kr.
Bagud iforhold til budget 31. juli 2013: 1.061.633 kr.
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APPETIT PÅ AT VOKSE I TROEN
|

Mens teologistuderende i Danmark har computerprogrammer,

rådighed, så er billedet et helt andet på den anden side af jordkloden.

DIGITALE STORMSKRIDT PÅ
MADAGASKAR

Jens Bruun Kofoed har brugt størstedelen af sit

arbejdsliv på DBI som underviser i GT. I år er han fyldt 50.
FOTO: DBI

Hvorfor teologi?

|

forskellige bibeloversættelser og de nyeste grammatik- og ordbøger til

Jeg kom til personlig tro i min efterskoletid
og fik allerede der et ønske om at arbejde med
formidling af min kristne tro. Senere som KFShjælpesekretær i København blev jeg klar over, at
jeg skulle læse teologi.

FOTO: DBI
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Hvorfor valgte du at forske og undervise?
Egentlig var det DBI, der valgte for mig. Da jeg
blev cand.theol. i 1992 fik jeg job som børne- og
ungdomssekretær i ELM, og regnede vel med
at skulle være efterskolelærer eller missionær.
Så spurgte DBI, om jeg kunne være timelærer i
Gammel Testamente sideløbende med mit job –
og det trivedes jeg godt med. Alligevel blev jeg
overrasket, da jeg i 1995 blev spurgt om fuldtid
på DBI. Jeg ville gerne undervise, men kunne
ikke se mig selv som forsker.

Nicolai og Andry underviser og oversætter på SALT i Madagaskar.
Af stud.theol. Christian Højgaard

Motivation i undervisningen?
Jeg har en utrolig appetit på at vokse i bredden
og dybden i min kristne tro – og et stort ønske
om, at andre må få aha-oplevelser, ligesom jeg
selv har fået det. Det giver mod på at fortsætte
med at undervise, når også studenterne får sådanne oplevelser.
Jeg véd, at der er brug for teologer, hvis kirken
skal varetage sit missionale kald. Hvis kirken
ikke prioriterer at investere i teologisk uddannelse af sine forkyndere og formidlere, så bliver
vi dårligere udrustet til at formulere evangeliet
og til at formidle det til vores tid og kultur.

Hvad vil du give de studerende
med fra undervisningen?
Først at vi studerer teologi, fordi der skal ”prædikes på søndag.” Det er vigtigt for mig at gøre
teologien praksisorienteret, så studenterne bliver
trænet i at bruge teologien.
Dernæst har jeg et stort ønske om at forankre
forkyndelsen i skabelse og frelseshistorie, så den
kan forkynde, hvad Gud skabte mennesket til at

Tavleundervisning og udenadslære har indtil nu
været standard på det kristne universitet SALT i
Madagaskar, hvor DBIs GT-lærer, Nicolai Winther
Nielsen, brugte et par måneder dette forår på at
være gæstelærer. Hans arbejde gik primært ud
på at introducere nye undervisningsmetoder i
græsk- og hebraiskundervisningen.
Der er brug for teologer, hvis kirken skal varetage
sit missionale kald, udtaler Jens Bruun Kofoed.
være, og hvad det er for et liv, frelsen ultimativt
sigter på at genoprette. Det er noget af det mest
grundlæggende i Gammel Testamente.
Og – så forsøger jeg da også at bevidstgøre om
forskellige læringsstile. Vores forkyndelsestradition er af gode grunde meget baseret på ord
og i mindre grad på billeder. Jeg håber, at mine
studerende bliver bevidste om også at prioritere
”billedsiden” i deres formidling. Både i form af
billedsprog og ved at bringe ”kalkmalerierne
tilbage til kirken.”

Skriver af fra bøgerne
Fattigdommen giver dem ikke andre muligheder,
og en af lærerne på SALT, Andrianotahina Naivoson (kaldet Andri), siger om de forhold, studenterne har: ”Når vi skal lære græsk, bliver vi nødt
til at skrive af i hånden fra en grammatikbog
og lære det udenad. Det er meget svært at lave
opgaver, fordi man først bliver nødt til at skrive
øvelserne af, før man kan prøve at besvare dem!”
Også DBI-studenter brokker sig indimellem
over bogpriserne, men det blegner i forhold til
Madagaskar, hvor en bog let koster flere månedslønninger. Derfor må man ty til papir og blæk og
ikke mindst en god hukommelse.

Nye digitale tider
Der er nok ikke nogen DBI-lærer, der er så glad for
IT som Nicolai Winter-Nielsen, og det skulle selvfølgelig også ”gå ud over” studenterne på Madagasker. Hans ankomst til SALT betød nemlig indførelsen af computerbaseret undervisning – i første
omgang på nogle gamle donerede computere.
Så hvor de studerende før sad med tavle og
kridt, sidder nogle af dem nu med brugte bærbare computere og computerprogrammet PLOTLearner, hvor man kan læse den græske eller
hebraiske bibeltekst og lave alverdens øvelser.
Det går helt bogstaveligt som en leg, som Andri
beskriver det: ”Vi keder os ikke længere, når vi
skal lære græsk eller hebraisk. Det er sjovt, for
det er ligesom et spil.”
Hvad skal der til for at gøre det hele endnu sjovere, spurgte vi? ”Vi har brug for flere computere
og en hurtigere internet-forbindelse!” lød det fra
Andri.
En DBI-lærers korte ophold på Madagaskar førte
altså til et undervisningsmæssigt nybrud, og det
er en af de måder, hvorpå DBI kan være med til
at præge den teologiske verden – også ud over
Danmarks grænser.
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HVORDAN LÆRER DINE
NABOER JESUS AT KENDE?


|

Vi møder måske dagligt naboerne på vores vej, hilser høfligt,

men får ikke fortalt dem om Jesus. To studerende reflekterer:

s.07

EN RØD TRÅD GENNEM MIT LIV


| Vi har brug for dig til at tæmme tonsvis med

teologisk litteratur, stod der i DBI-posten den sommer,
jeg gik på efterløn. Jeg følte, at det var skrevet til mig.
Af Kirsten Jul Petersen, frivillig bibliotekar

Da jeg gik på efterløn, var det lige mig at bruge
lidt tid som frivillig bibliotekar på DBI. Jeg havde
arbejdet som lærer på Thomasskolen, hvor jeg
underviste i matematik og kristendom og havde
ansvar for skolebiblioteket. Jeg havde også et
grundkursus i kristendom fra Menighedsfakultetet i Oslo og erfaringer fra 2 ½ års missionsarbejde i Etiopien sammen med min mand.

Et større projekt
Af Jesper Sundgaard, stud.theol.

Af Heidi Nørgaard, ÅUIK-studerende

Jeg tror, at vi skal bede for vores naboer, så Gud
kan fylde os med kærlighed til dem. I københavnske opgange oplever man ofte en mur af ’jeg
passer mig selv-mentaliteten’. Man bor side om
side uden at snakke med hinanden, og man fristes til at tænke, at det ikke kan være anderledes.
Men det kan det! Jeg tror, Jesus ønsker, at vi skal
tage et skridt i tro på dette område.
Da min bror og jeg flyttede til Amager, talte vi
jævnligt om, hvordan vi kunne række ud til vores
naboer. Vi bagte boller til opgangen ved juletid,
inviterede til kaffe og hyggesnak og søgte at
være til velsignelse for de mennesker, vi boede
iblandt.
Så flyttede jeg til Nørrebro, og udfordringen er
den samme: at tage et skridt ud af ’pas dig selvkulturen’, fordi vi har et virkelig vigtigt budskab,
og fordi vi har en Herre, som ikke passede sig
selv, men tog tjenerskikkelse på, og forlod sin
komfortzone for at dele evangeliet med os. Må
Gud velsigne dig til at være til velsignelse for
andre.

Jeg læser dørskilte. Mine naboers. Jeg kender
dem dog ikke – går bare forbi.
Jeg husker en historie om nogle andre, der gik
forbi. En mand blev overfaldet, og dem, man
forventede, var nærmest til at hjælpe, gik forbi.
Jesus fortalte det til en mand, der spurgte, hvem
hans næste var. I England siger de neighbour
(nabo), i stedet for ”næste”. Det gør jeg ikke. Min
nabo er jo bare hende, der bor... nærmest.
Jesus fortalte også om en kvinde, der havde
tabt en mønt. Hun fandt den igen og holdt fest
for sine naboer. Det har jeg aldrig gjort, selvom
jeg både holder fest og ejer noget uvurderligt.
Jeg ejer Guds kærlighed, hans tilgivelse, hans liv.
Men hvordan skulle mine naboer vide det, hvis
jeg aldrig taler med dem?
Jeg spekulerer. Jeg siger, at jeg elsker Gud, at
jeg ønsker, at flere skal kende ham. Jesus siger,
at jeg skal elske min næste. Er det min nabo? Har
jeg set, at Jesus er en næste over for mig? ? Ja,
meget mere – han har elsket mig så højt, at han
gik i døden for at give mig liv i evighed. Jeg ved,
at Gud elsker min nabo. Men har jeg set hvor
højt? Og hvor højt han elsker mig? Gud kender
min nabo. Jeg kender ikke min nabo... endnu?

Opgaverne på DBIs bibliotek udviklede sig med
årene. Fra at se om bøgerne stod rigtig placeret,
var jeg med til at lægge hele LMs missionsskolebibliotek sammen med DBIs bibliotek, og senere
taste disse bøger ind i databasen. Lige nu er
vi i gang med et større projekt med at forsyne
samtlige bøger med kategori og stregkode. DBIs
bibliotek har næsten 18.500 bøger foruden en
mængde tidsskrifter.

Sammenhænge og ledelse
Da Kurt Dalsgaard interviewede mig til DBIposten for nogle år siden, sagde jeg, at jeg kan
se en rød tråd gennem mit liv: Guds ledelse
og omsorg. På spørgsmålet om, hvorvidt troen
forandrer sig gennem livet, kan jeg sige, at
vigtigheden af og troen på, at man, uanset hvad
der sker, er i Guds hænder, bliver stærkere.
Ordet fra 1. Pet 5,7: ”og kast al jeres bekymring
på ham, for han har omsorg for jer” gælder også
i dag. Når man står midt i situationen, kan det
ofte være svært at se nogen mening, men når jeg
ser tilbage, kan jeg se sammenhænge og ledelse:
Som 10-årig spejder hørte jeg om Etiopien fra
”spejdernes missionær”, og som student samlede
jeg penge ind til et studenterhjem i Addis Abeba.
Ti år senere mødte jeg selv missionæren og så
det hus, vi studenter havde samlet ind til. I dag
bruger jeg mine erfaringer fra arbejdslivet til at

Kirsten er frivillig bibliotekar på DBI.
gøre det lettere for brugerne af DBIs bibliotek.

Omsorg og udvikling
Jeg trives godt med at komme på DBI. Det er
spændende at have kontakt med unge mennesker. Det sociale liv omkring kaffestuen, hvor
livets store og små spørgsmål bliver taget op,
har uvurderlig stor værdi. Godt, at det findes et
sted med undervisning på et højt fagligt niveau,
samtidig med at der er omsorg for den enkelte
og for udviklingen af deres tro.
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Sejr forbindes med en tilstand, hvor kampen er forbi og freden

råder. Etiopiske kristne ved, at Jesus er stærkere end Satan og de onde
ånder, men de kæmper stadig. Hvad betyder det, at Jesus er sejrherre?

I L L U S T R AT I O N : C H R R A H B E K O L S E N

JESUS SOM SEJRHERRE!
rækker os som gave i ordet i bibel og forkyndelse, i dåb og i nadver. De er synlige sejrsgaver,
der stiller os under Jesu frigørende magt.
Jesu sejr handler ikke kun om at detronisere de
onde magter, som angriber os for at ødelægge os
og binde os i frygt. Jesu sejr har den fantastiske
hensigt, at Gud ”friede os ud af mørkets magt
og førte os over i sin elskede søns rige” (Kol
1,13). Jesu sejr for os har gyldighed til, at Gud
omflytter os og giver os liv sammen med Jesus.
I dåb og tro virker Gud med sin overvældende
sejrsmagt. Vi dør og begraves sammen med
Jesus, og Gud oprejser os til nyt liv med Jesus,
for at vi skal leve med ham under hans sejrs
gyldighed. Det betyder, at Jesu sejr over synden,
døden og djævelen er vores sejr. Det skildrer
Nordahl Brun i påskesalmen:
Jeg har vundet, Jesus vandt;
døden opslugt er til sejer,
Jesus mørkets fyrste bandt,
frihed jeg ved Jesus ejer;
åben har jeg Himlen fundet,
Jesus vandt, og jeg har vundet!
Jesu sejr har gyldighed nu, og hører ikke kun til
en fremtidig triumferende tilstand med ubekymret fred, når alle onde magter, frygt, synd og død
for altid er væk på den nye jord.

Virkelig – ofte under svaghed
Af Kristian Mogensen, missionslærer på DBI

Jesus grundlagde sit herredømme, da han som
Guds søn blev født som menneske og ved sin
død og opstandelse brød syndens, dødens og
djævelens magt. Gud bekræftede Jesu magts gyldighed over disse destruktive dødelige magter
ved at oprejse ham fra de døde. Gud demonstrerer nu Jesu sejr ved at føre disse magter som

fanger i ’sit triumftog i Kristus’ (Kol 2,15).
Det er langt mere end en magtdemonstration.
Det er intet mindre end Jesu befrielsesaktion. Ved
sin død gik Jesus stedfortrædende ind i magtopgøret for menneskeheden. Ved sin død og opstandelse, tog Jesus magten over alle onde kræfter,
som ødelægger og skiller os fra fællesskabet med
Gud. Det gjorde han for at ’give gaver til menneskene’ (Ef 4,7f). Først af alt har han givet sig selv.
Derved har vi fået adgang til Guds nåde, som han

Etiopiske kristne har erfaring med Satan og
de onde ånder, som ødelægger liv og binder i
frygt. Jesu sejr over djævelen og hans magt til
at sætte fri fra ånder, sygdom og lidelser er et
markant træk i deres forståelse af Jesus. Det er
dog tendenser til, at nogle etiopiske kristne ikke
hviler i den sejr, Jesus har vundet. Men deres
virkelighedsnære forståelse af Jesu sejr og magt
er bibelsk, og det bør vi lære af.
Når Jesus helbredte, uddrev onde ånder og
tilsagde syndernes forladelse, så var det for at

hjælpe dem i al slags nød, og det var udtryk for,
at Guds rige allerede var brudt frem. Samtidig
pegede det frem mod Jesu opgør med alle ødelæggende kræfter ved hans død og opstandelse,
og videre frem mod den fuldkomne frisættelse
fra djævelens, ånders, dødens og syndens magt,
når Guds rige bryder synligt og fuldkomment
frem ved Jesu genkomst.
Ligesom på Jesu tid er helbredelser, undere og
befrielse fra ånder også i dag glimtvise tegn, der
peger frem mod det fuldkomne. Nogle, men langt
fra alle, oplever at blive helbredt eller befriet
fra smerter i psyke og krop. De fleste oplever
virkningen af Jesu sejr under dens modsætninger, når de sørger, lider nød, sulter, er angste, i
fare og angribes og forfølges. Paulus siger i Rom
8,35ff, at ingen af disse vilkår kan ændre ved, at
vi ”mere end sejrer ved ham, som har elsket os”.
Intet sted kommer Jesu sejr stærkere frem under
dens modsætning, end da Jesus grundlagde sin
sejr gennem lidelse og død på korset.

Nådemagt
Paulus uddyber i Kol 1,13 hvad det betyder, at
Gud har ført os over i Jesu rige, og siger: ”I ham
har vi forløsningen, syndernes forladelse”. Jesus
har ved sin sejr nådemagt til at fjerne synden, så
den ikke skiller os fra Gud. Og i syndernes forladelse rækker Gud os Jesu frigørende nådemagt,
som løser os fra syndens binding i vore liv og
fører os nærmere ham.
De første generationer af etiopiske kristne
lagde stor vægt på Jesu magt over Satan og onde
ånder, og var mindre bevidst om erkendelse af
synd og behov for tilgivelse. I dag er der voksende erkendelse af – og opgør med – synd.
Hvor bibelens ord tages for pålydende og hvor
Jesu død og opstandelse bliver troet som virkelig
gyldig sejr over virkelige og ødelæggende kræfter, der bør det ikke undre, at nærkontakten og
sejrsfællesskabet med Jesus fører til erkendelse
af synd og til behov for syndernes forladelse.

s.10

05. 2013

05. 2013

s.11

MANGLENDE FRIMODIGHED?
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Vi har i de seneste årtier været gode til at opmuntre hinanden

til at passe godt på os selv, ikke presse os selv for meget,
fokusere på vores nådegaver osv., men måske har vi glemt at
opmuntre hinanden til at være frimodige i tjenesten for Guds rige.

Sidste år deltog jeg i en konference, hvor den
amerikanske taler blev spurgt om, hvad hans
udfordring var til os kristne i Europa. Hans svar
var: ”Vær villig til at forlade din komfort-zone.
Vær frimodig!”
Jeg har ikke kunnet slippe hans ord. At frimodighed hverken er let eller ligegyldigt, er Paulus
et vidnesbyrd om. Når han i Efeserbrevet taler
om Guds fulde rustning, beder han om forbøn
for at bevare frimodigheden: Under stadig bøn
og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer
vågne til det og altid være udholdende i forbøn
for alle de hellige – også for mig, om at jeg, når
jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at
gøre evangeliets hemmelighed kendt, det som
jeg i lænker er sendebud for. Bed om, at jeg ved
evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg
skal. (Ef 4,18-20)
I stedet for at kaste mig ud i en svada, som vil
få de svage til at bøje nakken, og de stærke til at
klappe i hænderne, vil jeg bede dig stille dig selv
det enkle spørgsmål: Hvad er årsagen til min
manglende frimodighed?

Kende årsagen
Det kan der være rigtig mange grunde til, men
hvis der skal ske en ændring, må man først
kende årsagen!
Lad mig hjælpe dig lidt på vej: Er årsagen, at
du føler dig svag og uegnet? At alt det, der synes
så indlysende om søndagen, forsvinder som dug
for solen om mandagen, når du er blandt kollegerne?

Forbøn
I givet fald skal du ikke bare tage dig sammen,
men glæde dig over, at du stiller dig op i køen af
prominente bibelske personer, som glimrede ved
deres ufuldkommenhed og manglende frimodig-

hed; Moses, David og ikke mindst Paulus. Så i
stedet for at slå dig selv oven i hovedet med din
dårlige samvittighed, skulle du hellere sige det
til din bibelstudiegruppe og lade dem bede for
dig, og få dem til at minde dig om, hvor stor en
Gud, vi har.

FOTO: FLICKR (CC)

Af Claus Grønbæk, præst i Københavnerkirken

Tvivler du?
Hvordan skulle jeg dog kunne flytte noget overhovedet? Nej, hvis et menneske skal gå fra døden
til livet, skal der mere til end bevingede ord og
handlinger. Og hvor er det så fantastisk, at han,
der kan gøre det, fordi han har overvundet synd,
død og Djævel, har lovet at gå med dig og gøre
sin gerning.
Skyldes din manglende frimodighed, at du i
virkeligheden er i tvivl, om det overhovedet er
sandt, at Jesus er død og opstået og dermed er
den eneste vej til Gud?
Også i denne situation stiller du dig op i køen
af mange bibelske personer, hvoraf den mest prominente vel nok var disciplen Thomas. Det forunderlige er, at Jesus i alle ”de tvivlendes tilfælde”
opfordrer mennesker til frimodigt at komme til
ham, så han kan give fred, hvile og svar.
Og så har han også givet os til hinanden, for at
vi kan hjælpe og støtte hinanden. Så få nu den
bog læst, som faktisk kan svare og give dig fred
ind i din tvivl. Eller få snakket med en ven, som
kan vejlede, opmuntre og bede for dig.

Europas kristnes største udfordring er den manglende villighed til at forlade vores komfort-zone.
vigtigt, at du er ærlig over for dig selv og får talt
med Gud og en ven om det.

Er årsagen synd?
Måske skyldes din manglende frimodighed synd
i dit liv, som du ikke har og ikke vil gøre op med.
Ting, som du bare har slået dig til ro med, for
det er jo af nåde alene vi frelses!? Det er dødsensfarligt – ikke bare for din frimodighed, men
for din tro. Der må omvendelse til, hellere i dag
end i morgen.
Dette var nogle eksempler på, hvad der kan
være årsag til din manglende frimodighed. Måske
skyldes det noget helt andet i dit liv, men det er

Hvorfor al den snak om frimodighed?
Ja, hvis kristendom bare var en slags livsfilosofi,
som kun skulle give os trøst, fred og mening
med tilværelsen og som vi kunne snakke lidt om
i ny og næ over kaffen og cognac’en, så kunne
vi jo bare læne os tilbage og slappe af. Men nu
er den jo verdens håb – og dermed et spørgsmål
om din nabos, din vens eller din kollegas frelse.
Derfor er der brug for, at Gud giver os frimodighed og kærlighed.

Hvis ikke de kristne før os havde haft en
frimodighed af en anden verden og et mod, som
indimellem kostede dem anseelse og prestige og
nogle gange tilmed livet, så havde vi jo stadig
troet på Odin og Thor.
Min erfaring har vist mig, at det fantastiske
er, at når det lykkes mig at komme ud over
min komfortzone; fx ved at invitere naboen til
middag; bede en bøn for ham, der er syg; invitere en søgende med til en bibelstudiegruppe, så
overrasker det mig gang på gang, hvor stor Gud
er og hvordan han virker ind i menneskers liv
...og i mit!

s.12



|

05. 2013

s.13

05. 2013

I Rom 7,14-25 skriver Paulus om et ”jeg”,

der gør det onde, selvom det vil det gode.

JEG’ET I ROMERBREVET 7,14-25
I denne artikel skal vi se nærmere på, hvem det
”jeg” er, der beskrives i Rom 7,14-25. ”Jeg’et” gør
det onde, selv om det vil det gode. Nogle mener,
at Paulus beskriver en ikke-kristen, andre mener,
at han beskriver en kristen:

onde, men hader det (vers 15). Dette ”jeg” glæder
sig over Guds lov (vers 22). Dette ”jeg” er da kun
delvist syndens slave.

I L L U S T R AT I O N : T O R B E N K J Æ R

Af Torben Kjær, lektor i NT

”Jeg’et” – en kristen
I denne tolkning fokuserer man på, at ”jeg’et”
kun delvist er syndens slave, og dette viser, at
”jeg’et” er en kristen. Sammenligningen med Rom
6,12-23 og 8,7 viser nemlig en afgørende forskel:

”Jeg’et” – en ikke-kristen
Denne tolkning er først og fremmest baseret
på Rom 7,14. Her skriver Paulus: Men jeg er af
kød, solgt til at være under synden. Man forstår
helt korrekt, at ”solgt til at være under synden”
definerer, hvad det vil sige at være ”af kød”. Det
er at være slave under synden. Dette forstår man
som en totalbestemmelse af ”jeg’et”, så at ”jeg’et”
i vilje, følelse og handling er underlagt syndens magt. Denne karakteristik af personen kan
identificere ”jeg’et”, for i Rom 6,12-23 finder vi
en identisk karakteristik. I Rom 6,12-23 skriver
Paulus om den ikke-kristne, at han er syndens
slave i vilje og handling (Rom 6,16-18 og 20).
Dette bekræftes, når man ser, hvordan Paulus beskriver den ikke-kristne i Rom 8,7: Denne person
adlyder ikke Guds lov og kan heller ikke. Paulus
skriver da i Rom 7,14-25 om et ”jeg”, der er syndens slave, og dette ”jeg” er da en ikke-kristen.

Kritik af tolkningen
I tolkningen ovenfor nåede man frem til, at
”jeg’et” er syndens slave, og at dette er en
totalbestemmelse af ”jeg’et”. Det er både i vilje
og handling underlagt syndens magt. Men dette
er ikke rigtigt. Vi ser igen på de to sidste linjer i
vers 14: Men jeg er af kød, solgt til at være under
synden.
Umiddelbart ligner det en totalbestemmelse,
men i de næste vers bliver det tydeligt, at det
kun er en delbestemmelse. For i de følgende
vers beskriver Paulus et ”jeg”, der i sin vilje og
følelser er fri af synden. Dette ”jeg” vil ikke det

Det nye ’jeg’

Rom 6,12-23 og 8,7
”jeg’et” er syndens slave i handling og vilje.

Synden
Rom 7,14-25
”jeg’et” er syndens slave i handling, men ikke i
vilje.
Der er altså sket et under i dette ”jeg’s” liv. Det
har fået et nyt ”jeg” med en ny vilje, som ikke
vil synden. ”Jeg’et” hader det onde og glæder sig
over Guds lov. Dette ”jeg” er helt forskelligt fra
den ikke-kristne. ”Jeg’et” er derfor en kristen,
og dette bekræftes også i vers 25, hvor ”jeg’et”
takker Gud ved Jesus Kristus, for det er kun den
kristne, der kan gøre dette. I resten af artiklen vil
jeg udbygge ”jeg’ets” profil.

Et mindre og et større ”jeg”
I Rom 7,14-25 beskriver Paulus en konflikt
mellem på den ene side et ”jeg”, dets vilje og
følelser og på den anden side synden. Konflikten
er en konflikt mellem vilje og handling. I denne
konflikt vil ”jeg’et” det gode, men gør alligevel
det onde. Paulus konkluderer da i vers 20: Men
når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere
mig, der handler, men synden, som bor i mig.
Paulus adskiller ”jeg’et” fra synden. Samtidig
kan han skrive om, at det er det samme jeg,
der ikke vil det onde, men som gør det (vers
15). Derfor skal vi skelne mellem et mindre og
egentlig ”jeg” og et større ”jeg”. En kristen har
et mindre og egentligt ”jeg”, som vil det gode,

Synden

som identificerer sig med Guds lov, og som
hader synden. Men en kristen er også et større
”jeg, som rummer det mindre ”jeg” og synden,
som bor i ham. Den kristne har stadig en syndig
natur. Det ser ud som illustreret ovenfor.

Konflikten
I den kristne er der en konflikt mellem den nye
vilje og synden. Synden er afsat som hersker,
men den er ikke magtesløs, for den udfører sit
undergravende virke og ønsker at hindre den
nye vilje i at gøre det gode. Vi kan sammenligne
med en mellemamerikansk bananrepublik, hvor
den tidligere hersker er blevet afsat. Han har
mistet kontrollen over hovedstaden og er flygtet
til landdistrikterne, hvor han bekæmper den
nye hersker. På samme måde er det gamle ”jeg”
korsfæstet, synden er afsat som vores herre, men
den findes stadig i os og søger at undergrave det

nye ”jeg”. Det er præcis sådan Paulus beskriver
det i vers 23.

Et delbillede
Paulus lærer, at den kristne er befriet fra syndens
dominerende magt og bærer frugt (Rom 6,12-23).
Han lærer, at det kristne vandrer efter Ånden og
opfylder Guds lov (Rom 8,1-11). Beskrivelsen
af ”jeg’et” er da et delbillede af vores liv som
kristne, som lærer os, at den kristne også synder,
og Paulus beskriver da, hvad der sker, når en
kristen falder i synd.
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Tre bogudgivel-

ser tolker Helvede som lidelse i dette liv.

EN STOR SORG,
SOM ALTID PINER
MIT HJERTE
Af rektor Børge Haahr Andersen

De sidste år er der udkommet
flere bøger båret af samme
lidenskab: Drømmen om, at
efter dette liv venter et evigt
liv i et fuldkomment paradis
for os alle på en nyskabt jord.
Johannes Møllehave udgav
i 2011 sine tanker om liv,
død og evighed i bogen, Det
ender godt. Præst og teolog
Kaj Mogensen udgav i 2012 en
bibelteologisk troslære, Frelse
og fortabelse. Endelig udkom i
2011 på to evangelikale forlag
en bog af den indflydelsesrige
amerikanske præst, Rob Bell,
Kærligheden vinder.
De tre bøger er meget forskellige, men er fælles om, at
de på baggrund af Bibelens
åbenbaring af Guds betingelsesløse kærlighed tolker
fortabelse og Helvede som
udtryk for gudsforladthed og
lidelse i dette liv, ikke som

en fremtidig mulighed. Kaj
Mogensen og Rob Bell bruger
megen energi på at påvise, at
hvis man læser Bibelen ret,
er dette også essensen i Jesu
forkyndelse og NTs lære.
Hvis ikke lige det bibelske
vidnesbyrd var så entydigt
og Jesu egen forkyndelse så
ubehageligt klar, ville disse
bøger jo fjerne en anstødssten
og en stor smerte fra vores
skuldre. Som Paulus siger: Jeg
har en stor sorg, som altid
piner mit hjerte. Alternativet
til de nævnte bøger er de fire
evangelier i NT. Her tegnes et
klart billede af menneskers
timelige og evige nød uden
Gud, og omvendelse og tro på
Kristus her i tiden som eneste
redning fra evig undergang
fjernt fra Herrens ansigt (2
Thess 1,9). Hvis Jesu ord om
de evige ting er sande, så udtrykker disse bøger en drøm
og en forførelse.

månedens citat
Hvis vi lytter for
meget til mennesker,
kan vi let komme til
at overhøre hvad Gud
siger.
Christian Lund Pedersen

