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Overvejer du at studere på DBI og kunne du tænke dig at opleve

stedet på første hånd? Vil du høre, hvad DBI kan tilbyde netop dig?

FOTO: DBI

Af studiekoordinator Morten Kock Møller,
studiekoordinator@dbi.edu

Hvis du kan svare ja til et eller flere af ovenstående spørgsmål, er det oplagt at komme et
smut forbi DBI torsdag d. 25. april (dagen før St.
Bededag) kl. 15-17, hvor DBI slår dørene op til
et Åbent Hus-arrangement. Her vil du få mere at
vide om DBIs bacheloruddannelse, den ét-årige
Åbne uddannelse i kristendom med spændende fag, der også kan tages som enkeltfag, fx
Indføring i Bibelen, Kirkehistorie og konfessionskundskab, Troslære og dogmatik samt Examen
philosophicum.
DBI optager til sommer studerende på den
1-årige Åbne uddannelse i kristendom, hvor
man kan studere en række enkeltfag efter eget
valg. Næste år (august 2014) starter et nyt hold
studerende på den 3-4 årige bacheloruddannelse
i teologi og mission.

Program:
Kl. 15.15: Velkomst v/ Børge Haahr Andersen,
rektor
Kl. 15.30: Introduktion til DBIs uddannelsestilbud v/ Morten Kock Møller, studiekoordinator
Kl. 15.45: En studerendes erfaringer fra DBI v/
Michael Agerbo Mørch, bachelorstuderende på
DBI og formand for Studenterrådet
Kl. 16.00: Rundvisning på DBI
Vi byder på stærk DBI-kaffe og studenterbagt
kage ad libitum.

På den Åbne uddannelse i kristendom
tilbyder vi følgende fag, som du kan vælge
imellem:
· Indføring i Bibelen 10 ECTS point
· Kirkehistorie og konfessionskundskab 10 ECTS
point
· Ikke-vestlig kirkehistorie 10 ECTS point
· Jesus Kristus i Bibel, bekendelse og kontekst 10
ECTS point

Vi står klar til at byde dig velkommen til Åbent
Hus på DBI.
·
·
·
·
·

Nytestamentlig græsk 20 ECTS point
Kristen tro og livstolkning 10 ECTS point
Verdensreligionerne 10 ECTS point
Mission i kontekst 10 ECTS point
Homiletik (prædikenlære) og kirkelige handlinger 5 ECTS point
· Børn, unge og kristen tro 10 ECTS point
· Examen facultatum 10 ECTS point
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At læse teologi på DBI er ikke kun en uddannelse til

hjernen. Her bliver man også klogere på sit eget hjerte.

VREDE – HVAD GØR VI MED DEN?
F O T O S : P R I VAT

Af stud.theol. Andreas Wind

Som DBI-studerende er jeg så heldig at være med
i et læringsfællesskab arrangeret af Netværk for
Missionale Menigheder. Kursets sigte er at udruste ledere til at plante og drive missionale menigheder. Vi følger et materiale kaldet Porterbook
Learning, der er reflekteret, provokerende og
bibelfunderet. Bøgerne er opdelt i fire ”spor” med
fokus på troslæren, hvordan man er menighed,
og om mission. Det sidste spor hedder ”Character” og er det ”værste” spor. Det spor handler
nemlig om mig.

Hvorfor bliver jeg vred?
I materialet ”Character” stødte jeg på et afsnit
om vrede. Én af pointerne i afsnittet var, at når
jeg bliver vred, så afslører det mit hjerte og hvad
jeg holder af. Og mon ikke forfatteren har fat i
noget rigtigt her? Vrede er irrationel, fordi den
udspringer af følelser. Vrede er en følelsesmæssig reaktion. Man kan vel nærmest sige, at vrede
er en underlig form for kærlighed. Den opstår,
når noget, jeg er følelsesmæssigt involveret i,
bliver krænket. Derfor kan vreden faktisk bruges
konstruktivt. Den kan nemlig fortælle dig, hvor
dit hjerte er! Næste gang du bliver vred, så spørg
dig selv: ”Hvorfor bliver jeg vred? Hvad er det,
der bliver ydmyget, som står mit hjerte så nært?”
Svaret er sandsynligvis ikke særligt betryggende.
Vi bliver nemlig oftest vrede, når det er vores
egen ære, der bliver krænket. Vi må altså nære
utrolig høje følelser for vores egen ære.

Hvad er mit hjerte fuldt af?
Som teologistuderende er det vigtigt at have
teorien i orden. Vi skal kunne vores dogmatik,
lære at lede en menighed og have styr på den
verden og kultur, vi lever i. Men ligeså vigtigt er
det at kende os selv og at udvikle vores karakter.
Hvad er mit hjerte fuldt af? Hvis jeg bliver vred,

Vrede er en underlig form for kærlighed, skriver
Andreas Wind.
når min egen værdighed bliver sat på prøve,
er det så et negativt tegn? Og kan det være et
positivt tegn, hvis min vrede skyldes, at en mine
kære bliver ydmyget, eller når nogen træder på
evangeliet? Under alle omstændigheder tror jeg,
vi kan bruge vreden til at stille vores hjertes
diagnose.
Hvad vi så gør med denne vrede, er en helt
anden sag.
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Det kan godt lyde, som om vi gentager os selv. Men i

år og næste år bliver mere end sædvanligt barske rent økonomisk.

2013 OG 2014:
DET BLIVER TO BARSKE ÅR
Af sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen

På mange områder går det godt på DBI: Vi glæder
os over de mange studerende, over lærernes
gedigne undervisning og kompetente forskning,
over de mange samtaler med de studerende om
helt centrale emner, over andagten og sangen i
middagspausen, og over forbønnen og gaverne
fra vennerne.

Hvordan gik 2012?
· I jubilæumsåret 2012 fik vi en stor flok studerende og et rekordhøjt gavebeløb på 6.6 mio.
kr. TAK!
· Vi fik ekstraudgifter på ca. 230.000 kr., men
fandt samtidig besparelser for ca. det samme
beløb, så vores reelle udgifter kun blev 11 kr.
(!) mere end budgetteret.
· Vi endte med et underskud på godt 148.000 kr.

Hvorfor bliver det svært i 2013 og 2014?
· I år og i 2014 slår det for alvor igennem, at vi
har lovet stipendier til de studerende. Det er en
betydelig udgift, som kommer oven i to år med
underskud.
· Der vil være større udgifter til administration,
censoromkostninger, tidsskriftdatabase etc. i
forbindelse med vores nye uddannelsessamarbejde.
· Samtidig med de ekstra udgifter oplever vi også,
at de få tilskud, som vi hidtil har modtaget,
beskæres betragteligt. Det gælder fx Bladpuljen.

· For at klare udgifterne i år har vi brug for at
samle 7,29 mio. kr. ind. Det er et stort beløb,
men vi er fortrøstningsfulde og sætter vores
lid til, at vi sammen med vores venner og med
Guds velsignelse vil nå målet.

Hvad kan DBI gøre?
· Hvis lærernes forskning kan skaffe forskningsindtægter til Fjellhaug, vil Fjellhaug bruge de
ekstra indtægter til at reducere DBIs udgifter til
vores fælles bacheloruddannelse. Men det kan
tidligst få virkning fra 2015.
· Vi fortsætter med at holde udgifter nede og
finde besparelser der, hvor vi kan. Det betyder
bl.a., at vi må begynde at opkræve abonnement
for DBIposten fra 2014.
· Vi fortsætter med at tænke i, hvordan vi kan
skaffe nye indtægtsmuligheder.

Hvad kan DBIs venner gøre?
· Bede for os, at vi kommer godt igennem året
og det kommende år, så vi fortsat kan give den
bedst mulige undervisning.
· Give en ekstra gave – eller overveje at sætte din
faste gave op. Kontakt Kirsten Hansen, 33 69
55 11 eller kh@dbi.edu.
· Overveje andre muligheder: Har du gamle ting,
der bare fylder på loftet eller i kælderen og lige
så godt kunne sælges og skaffe penge til DBI?
Kunne du invitere venner til middag, fortælle
om DBI og bede dem blive bidragsydere til DBI?
Eller måske noget helt andet? Det er kun fantasien, der sætter grænser.
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HVORFOR HAR DU VALGT AT
LÆSE DER, HVOR DU LÆSER?
På DBI kommer der både studerende, der læser teologi på det teologiske

F O T O S : P R I VAT

fakultet og studerende, der tager en bachelor på DBI.

TILLID TIL BIBELEN

AT VÆRE I MISSION

Af stud.theol på DBIs bacheloruddannelse, Jesper Sundgaard

Af stud.theol. på TF, Andreas Kousholt Holmgaard

Hvis min mad er at gøre Guds vilje, så vil jeg
gerne tage imod den mad, når den bliver sat
foran mig. Jeg vil gerne undervises af folk, som
grundlæggende har tillid til Bibelens troværdighed. ”Jamen kan du ikke bare sortere i det, du
bliver præsenteret for?” spørger nogen. Det kan
man, men jeg tror, at dét jeg lytter til hver dag
påvirker mig, uanset om jeg vil det eller ej. Og
når DBI eksisterer, så vil jeg gerne formes herfra
og bakke op om stedet, fordi jeg tror, at troen er
teologiens livsnerve.
Det ville da ikke være så dårligt at få SU, men
jeg vil ikke gå på kompromis med min grundlæggende indstilling og mit ønske om sund
teologisk undervisning blot for at sikre mig
komfort og sikkerhed. Det ville være utroværdigt. Så må jeg bare arbejde og tjene nogle
penge og gennem det, få kontakter til mennesker med et anderledes livssyn. Og så er der
åbnet en dør ud af den osteklokke, som DBI
altid vil være i fare for at blive, hvis man ikke
har fattet pointen.

For mit vedkommende var spørgsmålet om
økonomi en vigtig grund til, at jeg valgte at læse
teologi på Københavns Teologiske Fakultet (TF),
men det er ikke alt. Før jeg begyndte mit studium, havde jeg et ønske om at være i mission i
min hverdag. Så mit valg af studiested var bl.a.
med mission for øje. I min omgangkreds har jeg
ingen eller meget få venner, som ikke allerede er
troende. Derfor valgte jeg et sted, hvor jeg kunne
få venner uden for ”den kristne klub.”
Nogen sige, at dem der læser på TF er åndelige
vovehalse, som hører på vranglære hver dag. Jeg
kan sagtens høre det seriøse bag denne udtalelse,
men ikke desto mindre har netop det at høre
andre synspunkter også været med i mine overvejelser. Det giver anledning til spørgsmål i forhold
til min egen tro, som jeg selvfølgelig tager alvorligt. Disse spørgsmål forsøger jeg at finde svar på,
og det tvinger mig til at tage stilling, at reflektere
og være opmærksom på, om jeg rent faktisk er på
rette vej i forhold til, hvordan jeg selv formulerer
min tro og derved også min teologi.
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Johannes Døberen gav os en nøgle til at forstå

Jesus, da han udtalte de berømte ord: ”Se, der er
Guds lam, som bærer verdens synd” (Joh 1,29).
Af Henrik Nymann Eriksen, cand. theol. og forstander på

Skyldoffer

Luthersk Missionsforenings Højskole

Det næste billede af Guds lam i GT er skyldofferlammet. Lam var et af de mest brugte offerdyr
i det gamle Israel. Der blev dog også ofret geder
og okser, så det er ikke dyrets art, der er det
afgørende.
For det menneske, som havde pådraget sig
skyld over for Gud og derfor måtte bære sin
straf, var der mulighed for at bringe et skyldoffer: ”Han skal bringe sit skyldoffer til Herren;
en lydefri vædder fra småkvæget, takseret som
skyldoffer, skal han bringe til præsten, og præsten skal skaffe ham soning for Herrens ansigt,
så han får tilgivelse for alt, hvad han har gjort
sig skyldig i” (3 Mos 5,25f).
Ofringen af det fejlfrie dyr betød, at synderen blev forsonet med Gud, og på det grundlag
kunne synderen få en totalt omfattende tilgivelse.
Hebræerbrevet udfolder, hvad Jesus som
skyldoffer betyder: ”… vi er blevet helliget, ved
at Jesu Kristi legeme er blevet ofret én gang for
alle” (Hebr 10,10). At Jesus er Guds lam betyder,
at hans død er en offerdød. Korset er et alter. Og
det offer, han bragte, var så omfattende, at det
dækkede al verdens synd til alle tider. Dermed
var soningsprisen betalt for hvert eneste menneske, som nogen sinde kommer til at leve på
jorden, og dermed er tilgivelse mulig for alle.

På Jesu tid var der mange meninger om, hvem
Jesus egentlig var, og det har der været lige
siden. De forskellige synspunkter bygger ofte
på enkelte aspekter af Jesu gerninger og forkyndelse, men man går fejl, hvis man overser det,
som Johannes så, nemlig at Jesus er Guds lam.
Tre steder i Gammel Testamente (GT) finder
vi udtrykket ”Guds lam”. Her beskriver teksten
Jesus som Guds lam og giver os en forståelse af
ham i den betydning.

Påskelam
Vi standser først ved påskelammet. Da israelitterne blev ført ud af Egypten, skete det ved, at
Herren gik igennem Egypten og slog alle førstefødte af mennesker og dyr ihjel. Israelitterne fik
at vide, at de skulle slagte et ungt dyr af fårene
eller gederne og smøre blodet fra det på dørstolperne og overliggeren på deres huse. Løftet
var: ”Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen
ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår
egypterne” (2 Mos 2,13).
Evangelisten Johannes bruger oplysninger
om påskelammet fra 2 Mos til at forstå, hvorfor
Jesus ikke fik knoglerne knust ligesom røverne,
der hang ved siden af ham på korset: ”Dette
skete, for at det skriftord skulle gå i opfyldelse:
”Ingen af hans knogler må blive knust” (Joh
19,36). Og Paulus er endnu mere tydelig, når han
siger: ”… også vort påskelam er slagtet, Kristus”
(1 Kor 5,7).
At Jesus er et påskelam betyder, at han blev
slået ihjel, for at vi kan leve. At hans blod flød,
for at vi ikke skal rammes af Guds dom. Hans
død er vores tryghed, når Gud til sidst skal
dømme verden. Det er nok for Gud, at Jesus som
påskelammet blev slået ihjel, derfor går alle, som
gemmer sig bag ham, fri af dommen.

Herrens lidende tjener
Det tredje sted i GT, hvor Guds lam dukker op,
er i Esajas’ profeti om Herrens lidende tjener
(Es 53). Tjeneren sammenlignes med et lam, der
føres til slagtning (v.7). Vi får også at vide, at
hans liv blev bragt som et ”skyldoffer” (v.10), så
koblingen til offerlammet er meget tydelig.
Den gennemgående pointe i Es 53 er, at Herrens tjener påtager sig sygdom, dom og straf,
som ikke er hans egen, men andres. Disse andre
er i første omgang Israels folk, men dernæst hele
menneskeheden. Det ender med, at tjeneren dør
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en voldsom død i vores sted: ”Han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore
synder” (v.5).
Han var selv uskyldig: ”Skønt han ikke havde
øvet uret, der fandtes ikke svig i hans mund”
(v.9), men vi var derimod skyldige: ”Vi flakkede
alle om som får, vi vendte os hver sin vej” (v.6),
og alligevel betalte han den fulde pris: ”… men
Herren lod al vor skyld ramme ham.” I Es 53
møder vi det aspekt ved Jesus som offerlam, at
han er stedfortræder. Det uskyldige lam tager de

skyldiges plads. Profetien slutter med en prægnant sammenfatning af offerlammet som vores
stedfortræder: ”Men han bar de manges synd og
trådte i stedet for syndere” (v.12).
At Jesus som Guds lam er vores stedfortræder
er midt i sit voldsomme blodige billedsprog et
budskab, som er forbundet med stor frihed. Det
er muligt for et skyldigt menneske at blive fri
over for den levende Gud - både fra sin skyld og
sin straf – fordi Jesus som Guds lam trådte i vores
sted. Han betalte frihedens pris for os andre.
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Mange mennesker gør brug af behandlings- og meditationsformer

som mindfulness, når de føler sig stresset. Men har kirken noget
andet at tilbyde - et alternativ, som er bibelsk funderet?

KIRKE FOR STRESSEDE DANSKERE
Af Dan K. Månsson, www.sjaelesorg.dk

Mindfulness er blevet en udbredt behandlingsog meditationsform for stressede danskere, og
gennem medier, kurser og terapi gør flere og
flere erfaringer med fænomenet.

Højt tempo
Stress er forbundet med mange faktorer og har
mange årsager. En måde at anskue stress på er
at se den som spændingen mellem livet, som
det erfares, og ideallivet. Som kristne er vi ikke
unddraget tidsånden, hvor stort set alt foregår i
højt tempo. Det giver os let en oplevelse af ikke
at være nærværende, at være bagefter, af egen og
andres overfladiskhed, af uåndelighed.

Bibelsk funderet alternativ?
Hans Jørgen Hansen beskriver mindfulness i
DBIposten 7-2012 og peger på dens religiøse
oprindelse. Han rejser sidst i artiklen spørgsmålet: Hvad er kirkens svar til travle, stressede
danskere? Hvis ikke kirken kan tilbyde et bibelsk
funderet alternativ til mindfulness, så overlades
folk til teknikker og bevidsthedsøvelser, som
tager udgangspunkt i en helt anden forståelse af
mennesket end den bibelske, skriver han.

Genopdag gamle praksisser
At besvare, hvad et bibelsk funderet alternativ
til mindfulness kan være, vil kræve en længere
artikel. Derfor begrænser jeg mig til at give et
par eksempler på gamle kirkelige praksisser,
som kan genopdages og være nyttige alternativer.
Det er ikke tilfældigt, at mindfulness får
en opblomstring i vores tid. Det samme får
lovsangsindslagene i møder og gudstjenester,
pilgrimsbølgen og de meditative gudstjenester,
som opleves godt for den enkeltes åndelige liv.
Kirken har nogle gamle praksisser, som stadig

fungerer, men mennesket er en finurlig størrelse,
som ofte tror mere på det nye og dyre, end på
det gamle og ofte gratis. Lad mig nævne to af
disse:
1. Den første er daglig andagt, hvor bibellæsning, refleksion, bøn og stilhed er væsentlige
elementer i en spirituel praksis. Martin Luthers
praksis var, at når han havde ekstra travlt, så bad
han længere. Ikke bare krævede flere gøremål
mere forbøn, men han praktiserede også en slags
åndelig paradoksal intervention.
Daglig andagt, med tid til både at bede og lytte,
giver os mulighed for at sætte ord på det liv, vi
lever og blive bevidste om det; og vi giver Gud
mulighed for at tale til os. Det, vi på den måde
bliver bevidste om eller mindet om, må vi handle
på. Noget skal vi forsone os med, fordi vi lever i
syndens verden, andet skal vi gøre op med eller
ændre på.
I en kultur med fart på er daglig andagt desværre fortrængt af en masse andre gøremål; den
opleves gammeldags eller svært tilgængelig.
Kirken må hjælpe mennesker til at genopdage
denne kilde til et helt og helligt liv.
2. Den anden praksis er sjælesorgen. I nogle kirkelige kredse er sjælesorgen genopdaget, mens
den i andre sammenhænge alene praktiseres i
forbindelse med alvorlig sygdom og død. Der
kan være flere grunde til, at kirkens sjælesørgere
er valgt fra. En af dem kunne være, at de i mange
år ikke har prioriteret sjælesorgens faglighed og
vigtighed. Når den enkelte så oplever sig taget
alvorlig af læge eller terapeut, søger man ganske
enkelt derhen.
I sjælesorgen mødes menneskets stress af et
par lyttende ører. Et andet menneske hører nogle
gange det, vi selv er døve for eller ikke har mod
til at høre os selv sige. Gennem samtalen kan vi
blive bevidste om, hvilke indre og ydre faktorer,
der er med til at skabe uro, ulyst, utilfredshed og
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Arbejdsgiver

Gudstro

Arbejde

Giver energi
Familie

Slitagepunkter

Kollegaer

Tager energi
Tr o / l i v

Person

Menighed
Illustration over de indre og ydre relationer, som både kan give og tage energi. Se videre Rune Stray,
Ressursuker for å motvirke utbrenthet hos prester – erfaringer fra gjennomføringen. Tidsskrift for
Sjelesorg 4-2008, pp. 296ff. (temanummer: Slitasje og eksistentiell trøtthet).
træthed, hvad enten den er fysisk, psykisk eller
åndelig. Samtalen kan give mod til at acceptere
det, der skal gøres.
Nogle ting i vores liv giver os energi, mens
andet dræner os. En stresset medarbejder bliver
ikke mindre stresset af at få færre opgaver eller
kortere arbejdstid, hvis det er parforholdet, som
dræner medarbejderen for energi. De problemer,
man har i familien, tages jo med på arbejde.

Ligesom spændinger i forholdet til andre mennesker har indflydelse på ens åndelige liv. Vi er
hele mennesker, og i sjælesorgens rum kan man
bedre end noget andet sted tage vare på det hele
menneske. Derfor skal kirken satse på kvalificeret sjælesorg. Kirken skal være kendetegnet af,
at hér hjælpes vi til at tale sandt om livet og leve
livet helt og helligt i hverdagen såvel som om
søndagen.
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HVEM ER GUDSSØNNERNE
I 1 MOS 6?


|

En af de mest ejendommelige beretninger i Bibelen er den, hvor ’guds-

sønnerne’ blev tiltrukket af ’menneskedøtrene’ og tog sig koner blandt dem.

Maleren Maurice William Greiffenhagens (1862-1931) skildring af ’gudssønnerne’ og ’menneskedøtrene’.
af lektor Carsten Vang, MF

Hvem er disse ”gudssønner? Noget forenklet kan
man tale om tre forskellige tolkninger:
1. Gudssønnerne repræsenterer Sets slægt
2. Gudssønnerne er et andet ord for konger i
urtiden
3. Gudssønnerne er åndelige væsener

Adams efterkommere?
1. Fra gammel tid har mange tolket gudssøn-

nerne sådan, at de er den udvalgte menneskeslægt gennem Adams søn Set, mens menneskedøtrene er kvinder af Kains slægt. Denne
tolkning indebærer dog et brat skifte i betydningen af ordet ”menneske” i 6,1 og 6,2. I kapitlets
første vers sigter ”menneske” til hele menneskeheden, hele Adams slægt, mens det samme ord
i næste vers udelukkende sigter til en fordømmelsesværdig gruppe, nemlig Kains efterkommere. Ud fra sprogbrugen i kap. 5 er alle Adams
efterkommere ‛adam’ - dvs. mennesker. Denne
forståelse har derfor kun få fortalere i dag.

Dynastiske konger?
2. Gudssønnerne er dynastiske konger før syndfloden, som i seksuel grådighed har opbygget sig
store haremmer. Denne forståelse blev lanceret af jødiske rabbinere efter år 135 e.Kr. for
at imødegå ”engletolkningen”. Den har vundet
bred indpas blandt konservative forskere. At
gudssønnerne skulle sigte til konger, støttes af
at kongen undertiden kaldes ”Guds søn” både i
nærorientale tekster og i GT (fx 2 Sam 7,14), og
at herskere iblandt kaldes ”guder” (fx Sl 82).
Problemet er imidlertid, at ordet ”Gud” i 1
Mos 1-11 ellers altid står for himlens og jordens
skaber, og at fyrster ikke er nævnt tidligere. En
Davidskonge kan nok kaldes for ”Guds søn”,
men hverken i GT eller i Israels omverden er
der eksempler på, at fyrster som samlet gruppe
benævnes ”gudssønner”.

Faldne himmelvæsener?
3. Den tredje mulighed er, at gudssønnerne
står for faldne himmelvæsener. Vendingen benê
ha‛ælohim ”gudssønner” refererer til himmelske
væsener andre steder i GT (Job 1,6; 2,1; Sl 89,6-7;
29,1). Jødiske skrifter fra 250-150 f.Kr. tolkede
verset på den måde (1 Enok 6,2-8: ”englene, himlenes børn”; Jubilæerbogen 5,1: ”Herrens engle”).
Det samme gjorde Qumranmenigheden, ligesom
flere håndskrifter i den gamle græske oversættelse af GT gengiver ”gudssønner” med ”engle”.
Endelig er det nærliggende at forstå NTs udsagn
i Judas 6 og 2 Pet 2,4 om engle som syndede og
svigtede deres gudgivne bestemmelse.
Imod denne forståelse er, at engle ifølge Jesus
ikke gifter sig (Mark 12,25). Imidlertid taler Jesus
ikke om, hvad faldne engle kan gøre, men at
ægteskab ikke finder sted i opstandelsen. Jesu ord
udelukker ikke, at nogle himmelvæsener engang i
fortiden faldt.

Brud på Guds ordning
Denne tolkning støttes af, at ordet ‛ælohim ellers i
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Urhistorien sigter til Gud og det, som hører hans
verden til. 1 Mos 6,2 er formuleret således, at det
minder stærkt om 3,6. Om Eva hedder det: Hun
så, at træet var godt, og hun tog af frugten. 6,2
anvender de samme nøgleord: Gudssønnerne så,
at menneskedøtrene var gode (dansk oversættelse: smukke), og de tog sig mange hustruer. I
begge tilfælde sker der et alvorligt brud på Guds
ordning.
De himmelske væsener overskrider en grænse,
som Gud har sat. Menneskerne er dog ikke uden
skyld i det skete. Intet i afsnittet tyder på, at
der er tale om overgreb på kvinderne. Menneskedøtrene er selv gået med til disse unaturlige
ægteskaber og er derfor ikke uden skyld.
Vers 3 giver god mening, hvis gudssønnerne
står for himmelske væsener, som har foretaget
en illegitim overskridelse af grænsen mellem
ånder og mennesker. Afkommet efter den slags
unaturlige forhold ville få en væsentlig længere
levetid end normalt og dermed bryde Guds dom
over mennesket, at det er dødeligt. Gud bestemmer i v. 3, at afkommet ikke skal opnå et længere
liv end almindelige mennesker, uanset deres
fysiske og psykiske formåen.
Mange bibellæseres ubehag ved denne tolkning skyldes vanskeligheden ved at acceptere,
at ånder kan optræde i menneskelig skikkelse og
indgå ægteskab. Desuden lugter det hele fælt af
mytologisk stof. Set i lyset af 1 Mos 18 og 19,2-3
bør denne tolkning dog ikke udelukkes.
Desuden gør 1 Mos 1-11 på mange forskellige
måder op med samtidens fabler og myter, fx i
skildringen af skabelsen og syndfloden. Måske
har Moses ønsket at understrege, at i modsætning til, hvad myterne fortæller, var fortidens
kæmper og helte ikke guddommelige, men de
hidrørte fra en eklatant overtrædelse af Guds
grænse mellem den himmelske og den menneskelige verden. De var et groft eksempel på
det omfattende frafald, der rådede i tiden før
syndfloden.
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RETFÆRDIGGØRELSE OG
HELLIGGØRELSE...
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... er to forskellige ting. Den ene en gave, den anden en proces, en

vækst.

Af førstelektor på Fjellhaug International University College,

Jeg har alt i ham. Halleluja.

Egil Sjaastad

En retfærdig synder
Ren og retfærdig,
himmelen værdig
er jeg i verdens frelser alt nu.
Denne sang lærte jeg som ung. Versene sidder
fortsat fast. Og jeg synger den fortsat med en
underlig glæde. Den ånder af tryghed. Her er en
tredobbelt forsikring: Jeg er ren for Gud, jeg er
retfærdig for Gud, jeg er en plads værdig i himmelen. I Kristus er jeg helt og fuldt et Guds barn.
Ikke en eneste synd kan fordømme mig – lige så
lidt som en eneste god gerning kan frelse mig.

Jeg finder samme forsikring i NT. I mig selv, i mit
kød, bor ikke noget godt (Rom 7,18). Men “i ham”
er jeg allerede nu frikendt fra al min syndeskyld.
Jeg “står i nåden” (Rom 5,1-2). Jeg er iklædt ham
- han som levede fuldkomment, og som døde
for alle mine synder. Jeg er samtidig synder og
retfærdig.
Før sin omvendelse regnede Paulus med, at
hans egen religiøsitet kunne gøre ham retfærdig
for Gud. Men i mødet med Jesus skete en radikal
forandring. “På grund af ham har jeg tabt det alt
sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg
kan vinde Kristus og findes i ham, ikke med min
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egen retfærdighed, den fra loven, men med den,
der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra
Gud grundet på troen.” (Fil 3,8-9).

To slags retfærdighed
Paulus opererer med to slags retfærdighed: “Min
egen retfærdighed” er den retfærdighed, han selv
præsterede ved at gøre lovens gerninger. Den
anden retfærdighed er en ren gave. Den bygger
ikke på egne præstationer. Den retfærdighed er
egentlig Kristus selv.
Hvis jeg “bliver fundet” i min egen retfærdighed, er alt håb ude. For den dragt Gud da ser,
passer ikke i himmelen. Hvis målet er at blive
frelst ved den, ja, så er den “skarn”, “værdiløst
skrot” (norsk oversættelse). Men finder Gud mig
“i Kristus”, er alt bare glæde. For der har jeg en
retfærdighedsdragt, som Gud godkender. På den
finder Guds hellige lov ikke en eneste plet. Der
ser Gud mig “i Kristus som om jeg aldrig havde
syndet” (Pontoppidan). Gud frikender mig – på
grundlag af, at Jesus blev fordømt for al min syndighed. Der er hemmeligheden. “Ham som ikke
vidste af synd, har Gud gjort til synd for os, for
at vi i ham skal blive retfærdige for Gud.” (2 Kor
5,21).

Det nye menneske
Bibelen indeholder mange formaninger til os
kristne. Disse formaninger tager deres udgangspunkt i, at vi ved dåben og troen er sat ind i
dette gudsforhold og er blevet Guds børn. Og
vi har fået Ånden i hjertet. Ånden vil forny os
indefra.
Vi kaldes til at levet et nyt liv (Rom 12,1-2).
Luther skriver bl.a. i sin gennemgang af dåben:
“Hvad betyder det at blive døbt med vand? Det
betyder, at den gamle Adam i os skal druknes
ved daglig anger og bod, og dø med alle synder
og onde lyster, og at et nyt menneske dagligt
skal stige frem og leve for Gud i retfærdighed og
renhed”. (Rom 6,4)
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At dette nye menneske ”stiger frem”, er en
virkning af Ånden i vores hjerter. ”I forstanden
bliver det et nyt lys, i viljen en ny længsel, lyst
og kraft. Det bliver altså til et helt nyt liv i den,
som før var åndelig død. Skriften kalder det et
nyt hjerte, en ny ånd, et nyt menneske eller en
ny skabning”. (Pontoppidan 481)

Helliggørelse
Men dette nye menneske står i en livsvarig
konflikt med det gamle menneske. ”For kødets
lyst står Ånden imod, og Ånden står kødet imod”
(Gal 5,17). Derfor formanes vi til at give Ånden
plads, til at lade Guds ord præge os, til at bøje os
for Guds bud, til at leve et liv i omsorg for vores
medmennesker. Dette kalder vi helliggørelse.
Til forskel fra retfærdiggørelse er helliggørelse
en proces, en vækst. Vi må igen og igen regne
os som ”døde for synden, men levende for Gud
i Kristus Jesus” (Rom 6,11). Først ved døden er
det gamle menneske ”druknet” for altid, og først
på den yderste dag skal vi opstå til fuldkommenhed. Helliggørelsen kan derfor aldrig være
selve frelsesgrunden. Vi må have et stærkere
fundament.
Når jeg indser min utilstrækkelighed og syndige tilbøjelighed, ja, når jeg er faldet i synd
og fortvivler over mig selv – hvad har jeg da at
klynge mig til? Min vækst? Min kærlighed? Min
helliggørelse?
Nej. Da kastes jeg tilbage til selve grundforholdet: Kristus selv er min retfærdighed over for
Gud. Svigter ”min kristendom” prøven, så består
min Herre Kristus (Rosenius). Så kan jeg juble
med Paulus: ”Hvem vil fordømme? Kristus Jesus
er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder
ved Guds højre hånd og går i forbøn for os” (Rom
8,34).
På dette grundlag må jeg leve som et glad Guds
barn, og på dette grundlag må jeg dø salig og
møde oprejst frem på dommens dag. Jeg ”er i
Ham”. Amen.
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ISO 9001 & 14001
Certificeringer er en vigtig konkurrenceparameter.
Det signalerer at din virksomhed er professionel og
har styr på tingene. Det stiller dig stærkere i udbud og
nogle gange er det simpelthen en betingelse for at være
leverandør til store danske og internationale virksomheder. Med ProcessManager kan en certificering opnås
på kun 3 måneder og vedligeholdelsen er minimal.

1 på

kun

3 må

neder

Videndeling og
Best Practice
Med ProcessManager fastholdes virksomhedens processer, procedurer og instruktioner på en enkel og visuel måde.
Nye medarbejdere kan på få timer forstå hvordan hele virksomheden fungerer, og kan i detaljer sætte sig ind i eget
område. Og erfarne medarbejdere kan bygge videre på kollegaers arbejde i stedet for at opfinde den dybe tallerken igen.
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Den 5. maj i år

er det 200 år siden Søren Kierkegaard blev
født. Det markeres på forskellige måder i
Danmark og utallige steder rundt omkring i
verden.

EN DAG MED
KIERKEGAARD
Af adjunkt i systematisk teologi Jakob
Valdemar Olsen

Kierkegaard er ikke blevet
glemt. Og der er grund til ikke
at glemme ham. Derfor vil vi
også på DBI markere 200året. Det sker mandag den 6.
maj fra kl. 9-15, hvor alle er
velkomne. Arrangementet er
gratis. Om formiddagen vil
der være tre foredrag med tre
forskellige tilgange til Kierkegaards tankeverden. Og om
eftermiddagen vil der være en
guidet rundvisning i Kierkegaards København, hvor vi kan
se nogle af de steder, hvor han
boede og spadserede.
Et af foredragene om formiddagen vil blive givet af vores
norske ven fra Fjellhaug, Arne

Helge Teigen, og handle om
Kierkegaards indflydelse i
Norge. For noget, der kendetegner Kierkegaard i dag, er, at
han ikke bare er dansk, men
han er blevet menneskelig fælleseje i den forstand, at man
kan møde hans indflydelse
alle mulige steder. Om det er
Kina, Argentina eller Kenya,
så læses han. Og han læses
endda også på dansk.
Vi vil derfor også på DBI
læse ham og trække nogle af
hans væsentligste tanker frem,
for at de også kan være til
gavn og opbyggelse for andre
i 2013. Kierkegaards eget sigte
var nemlig, at han ville virke
til opbyggelse. Og som læst
til opbyggelse vil Kierkegaard
altid være aktuel. Se programmet for dagen på www.dbi.edu

månedens citat
Sandheden er altid det
stærkeste argument.
Sophocles

