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HÅBETS OG
EFTERTANKENS TID
Vi har brug for adventstiden, hvor søndagenes
bibelske læsninger og salmer har en eftertænksomhed,
en stille grundtone og minder os om det kristne håb.
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Med sit lange hår og et tatoveret anker på armen lever Søren

økonomi |

Thuesen ikke helt op til fordommene om en nørdet teologistuderende.

PRØVER AT GENSPEJLE
GUDS KÆRLIGHED

TRE GODE GRUNDE
FOTO: DBI

… til at blive ved med at støtte DBIs arbejde
1. Fordi vi får flere studerende
Det er glædeligt, at vi oplever en markant stigning i antallet af studerende, men det koster
i stipendier, når vi forsøger at kompensere de
studerende, der ikke kan få SU.

dervisning og blande sig i debatten. Vores to
undervisere i GT er netop blevet professorgodkendt – det er en anerkendelse af deres bibeltro
forskning, som ikke længere er til at overse –
heller ikke i forskningsdebatten.

2. Fordi der skal prædikes på søndag

Giv en særlig professorgave i år

Vores dygtige studerende har et stærkt ønske om
at tjene Gud, der hvor han vil have dem. Glæd jer
til at få gavn af dem og det, de har lært på DBI i
jeres kirke eller menighed!

TAK for gode gaver i løbet af 2013! Vi har brug
for at få 2,9 mio. kr. ind i november og december – det er en stor udfordring. Giv DBI en ekstra
professorgave i år, så vi kan blive ved med at
uddanne dygtige folk til kirke og menighed – og
til at give bibelkritisk teologi svar på tiltale i
debatten.
Ring eller skriv til økonomifuldmægtig Kirsten
Hansen, 33 69 55 11 – kh@dbi.edu, og hør mere
om fordelen ved Betalingsservice og gavebreve.

3. Fordi der er brug for nogen,
der blander sig i debatten
Med forbilleder som Frans af Assisi prøver jeg at genspejle Guds kærlighed – mest gennem handling,
fortæller Søren Thuesen
Af stud.theol. Christian Højgaard Jensen

Inden Søren begyndte på DBIs åbne uddannelse
i kristendom havde livet da også budt på alt
andet end tykke bøger: ”Efter gymnasiet kom jeg
i Søværnet. Jeg var også i Honduras et par gange,
hvor jeg arbejdede med gadebørn, misbrugere og
unge kriminelle, og efterfølgende blev jeg uddannet brandmand i Aarhus, hvor jeg også arbejdede
som kystlivredder.” Sørens opvækst i Hvide Sande
fornægter sig ikke. På klingende vestjysk fortæller
han sindigt om sit liv, der er alt andet end sindigt.
Søren brænder for at redde mennesker, hvad
enten det drejer sig om turister på stranden,
mennesker i brændende bygninger eller misbrugere på Vesterbro. Her arbejder han på Mændenes Hjem, hvor han forsøger at hjælpe de absolut
lavest stillede i samfundet: ”Det er brudte mennesker, som ser sig selv som skrald - misbrugere
som ikke magter at gøre noget ved deres egen
situation, men på Mændenes Hjem kan de få mad
og ro fra gadelivet” forklarer Søren.
”Jeg ser mit år på DBI mere som et bibelsko-
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leophold end et teologisk studium. Hvor nogle
fokuserer på, at man ikke kan få SU på DBI, ser jeg
det mere som en mulighed for et gratis bibelskoleophold.” Efter et års studier på DBI kigger Søren
tilbage på resultatet: ”Jeg er begyndt at bruge Bibelen mere, og jeg tænker mere teologisk. Så først
og fremmest har det været en personlig gevinst.”
Specielt fremhæver Søren faget Børn, Unge og
Kristendom, hvor han har lært om, hvordan man
møder mennesker, hvor de er. Det kommer bl.a.
til udtryk i hans arbejde blandt misbrugere: ”Med
forbilleder som Frans af Assisi prøver jeg at genspejle Guds kærlighed - mest gennem handling.”
I dette skoleår læser Søren blot et enkelt fag
på DBI, for han er startet på Katastrofe- og
Risikomanager-uddannelsen. DBI er for Søren
en mellemstation, hvor man ikke nødvendigvis
bliver uddannet til præst, men bliver klædt på til
tjeneste for Gud, dér hvor man er. ”DBI må ikke
blive et sted, hvor vi blot studerer Guds ord. Det
skal også være et sted, hvor vi sammen ønsker
at lytte til Guds ord. Det er netop styrken ved
et teologistudium, der bygger på menneskers
personlige tro på en levende Gud.”

Det er vigtigt, at vores undervisere kan bruge
en del af arbejdstiden på at fordybe sig i deres
fagområder, så de både kan give gedigen un-

Vi er halvvejs med indsamlingen af menighedssponsorater. Læs mere på www.dbi.edu

Gaveoversigt 2013
Månedsbudget: 607.640 kr. Indkomne gaver i oktober 2013: 524.374 kr.
Bagud i forhold til budget 31. oktober 2013: 1.710.767 kr.
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TEOLOGI VAR IKKE PLANEN
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Med en uges mellemrum fik vores to lærere i GT positiv respons

på en professorbedømmelse af deres videnskabelige arbejde.

DBI FÅR TO PROFESSORGODKENDTE UNDERVISERE

Alligevel har Kristoffer siden sommerferien

FOTO: DBI

læst teologi på DBI og stortrives med det.

Interview med stud.theol. Kristoffer Hummelmose Enevoldsen

tjeneste – så gør jeg det som et barn af Gud.”

Nicolai Winther-Nielsen

Jens Bruun Kofoed

Hvad forventer du dig af de kommende år?

Professorbedømmelserne er en flot anerkendelse
af de to underviseres store og grundige arbejde
med bibeltro forskning og formidling. Bedømmelserne viser, at vi på DBI har to faglærere på
professorniveau. Samtidig har de en profil, hvor
de supplerer hinanden på en fin måde.

vejleder de enkelte studerende på deres niveau.
Læs mere og test programmet på www.dbi.edu

af stud.theol. Christian Højgaard Jensen

”Jeg spørger af og til mig selv, hvorfor jeg er
havnet på DBI. Jeg er HTX’er, og sproglige fag har
altid været min frygt, hvorimod det naturvidenskabelige var til at forstå. Teologi var altså ikke
planen. Men Gud ville det anderledes. Han viste
sig for mig som den ultimative sandhed i Jesus
Kristus, og han er blevet de briller, som jeg ser
hele verden igennem! Han lod nogle bibeltro teologer få stor indflydelse på mig, både igennem en
mentorordning på LTC samt gennem en prædikenrække over Romerbrevet. Mit håb er derfor nu
at kunne give en brøkdel af det, jeg selv er blevet
velsignet med, tilbage ved at læse teologi – alt
sammen til Guds ære.”
Kristoffer er 23 år gammel og gift med Johanna.
Før han begyndte at læse teologi på DBI, var han
engageret i KFS; først på LTC, og derefter som
KFS-volontør i et års tid. På spørgsmålet om hvem
han egentligt er, svarer han: ”Grundlæggende er
jeg Guds barn, købt fri i Jesus til at tilhøre ham.
Så når jeg går på date med Johanna, ser Esbjerg
FB og Manchester United spille fodbold, hænger
ud med vennerne, tager til LMU eller går til guds-

”Jeg håber, at de næste år vil give mig mulighed for at vokse i tro, viden, indsigt og visdom.
Dertil må DBI være det optimale sted, både på
grund af det gode fællesskab med andre teologistuderende samt den unikke mulighed for
daglige debatter med underviserne på DBI. Jeg
håber, at jeg ved at se, hvor troværdigt og fantastisk evangeliet egentligt er, vil blive opbygget som kristen. Derudover håber jeg, at jeg vil
kunne tage det, jeg lærer, med mig ud blandt
mine venner og hvem jeg ellers skulle få mulighed for at dele det med.”

Hvad er dit yndlings citat?
”Jeg har ikke kun ét – men et af de bedste er af
John Piper, der i en prædiken er ved at sprænges
af glæde over, hvad Gud har gjort for os:
“Den evige Gud betragtede mig og forudså mine
fejl, min stolthed, min synd og sagde: ”Jeg
ønsker dette menneske i min familie; jeg vil
betale for ham med min søns liv, så han kan være
med i min familie.” Dette er kærlighed, folkens.
Det er en ud over alle grænser stor kærlighed.”

Hebraisk og it
Nicolai Winther-Nielsens forskning i bibelhebraisk og undervisning i hebraisk sprog ligger på et
meget højt niveau. Dette har han kædet sammen
med sin interesse for informationsteknologi, og
det har resulteret i, at han gennem et EU-projekt
har udviklet et pædagogisk it-værktøj, der sætter
studerende i stand til at lære hebraisk på en helt
ny måde. Programmet hedder PLOTLearner og
kan i princippet bruges til alle former for sprogindlæring. PLOTLearner er i brug både i Danmark
og i Madagaskar, hvor det uden store omkostninger har sat godt skub i hebraiskundervisningen.
En fordel ved PLOTLearner er, at den studerende
gennem videoer, spil og tests selv kan arbejde
med indlæringen og følge sine fremskridt. Underviseren får mere karakter af en instruktør, der

Historisk forankring og skabelsesteologi
Jens Bruun Kofoed har i sin forskning to hjertesager: Gammel Testamentes historiske forankring og
skabelsesteologi. Hans Ph.D-afhandling Text and
History er et vægtigt bidrag til forskningen om GTs
historiske forankring og et godt udgangspunkt for
studier i Bibelen som historisk kilde. GTs tekster
sammenlignes med historiske beretninger fra det
gamle Israels naboer for at finde ud af, hvordan de
er forankret i historiske begivenheder, og dermed
også bestemme, hvordan de indgår som kilder til
det gamle Israels historie. I arbejdet med skabelsesteologien i Bibelen og i andre skabelsestekster
fra den gamle Orient handler det om, hvordan vi
skal forstå de bibelske skabelsesteksters genre og
hvad det betyder for en lang række grundlæggende
spørgsmål om virkelighedsforståelse, menneskesyn, arbejdsetik og miljøhensyn. I øvrigt beskrives
Jens Bruun Kofoed i bedømmelsesrapporten som
en meget dygtig formidler af komplicerede sammenhænge – også til andre end fagfæller!
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FRIVILLIGT ABONNEMENT PÅ
DBIPOSTEN FRA 2014
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Gavebeløb til dækning af trykke- og portoudgifter vil blive

betragtet som almindelige gaver og er dermed fradragsberettiget.
Tidligere på året skrev vi, at vi fra 2014 ville
blive nødt til at opkræve abonnement på DBIposten, fordi kravene til at kunne modtage støtte
fra Kulturministeriets bladpulje var skærpet
kraftigt.
Nu viser den seneste bekendtgørelse, at kravet
om aktiv tilkendegivelse fra vores bladmodtagere
alligevel ikke bliver gennemført. Dog vil støtten
fra bladpuljen sandsynligvis bliver mindre år for
år fremover.
Da kravet om aktiv tilkendegivelse fra vores
bladmodtagere altså er frafaldet, har vi besluttet ikke at opkræve et egentligt abonnement for
bladet, sådan som vi tidligere har meddelt.
Skulle nogle af jer læsere alligevel ønske at bidrage økonomisk til bladets trykke- og portoudgifter, så tager vi med stor tak imod et gavebeløb
øremærket til dette formål. Dette beløb vil blive
betragtet som en almindelig gave og derfor være
fradragsberettiget.
Husk at I også kan få DBIposten på e-mail som
en pdf-fil. Kontakt kontorfuldmægtig Dorte Klein,
dk@dbi.edu

|

I begyndelsen af oktober havde vi på DBI besøg af Dr. Lotera Fabien,

der er rektor for det lutherske teologiske universitet SALT i Madagaskar.

I KAN LÆRE AF
VORES TILLID TIL GUD

Vores kirker og samfund er forskellige, men vi har masser at lære af hinanden, udtaler Dr. Lotera Fabien.
Af stud.teol. Christian Højgaard Jensen

gien” uddyber Lotera.

Inspireret af dansk liturgi
Vi benyttede anledningen til at interviewe ham
om kirke, tro og teologi på tværs af kultur og
landegrænser.

Én kirke

Stjernesønnen og andre julefortællinger
Sammen med dette blad sender vi et eksemplar
af DBIs julehæfte, der er skrevet af rektor Børge
Haahr Andersen. Julehæftet indeholder fire fine
fortællinger, der kunne være blevet fortalt af de
personer, der var med i begivenhederne omkring
Jesu fødsel.
Bestil hæfterne på den vedlagte bestillingsseddel, og brug dem til uddeling blandt naboer,
venner og familie – i kirken, i bibelkredsen eller
vedlæg den i de julehilsener, som du sender ud.
Vi sender hæfterne til dig og beder samtidig om
en god gave til DBI:
Fx
5 stk. 100 kr.
10 stk. 150 kr.
100 stk. 1000 kr.
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Bestil julehæfter allerede nu. Send din bestilling
til dk@dbi.edu eller ring 33135500. Du kan også
bestille hæfterne via vores hjemmeside www.dbi.
edu under materialer/bestil julehæfte.

Nyt design, ny hjemmeside
og nyt logo på vej
I næste nummer af DBIposten håber vi at kunne
præsentere jer for et nyt layout og et helt nyt
logo for DBI. Vi satser samtidig vi på at have
vores nye hjemmeside klar. Vi er i gang med at
arbejde på den, og vi glæder os meget til at vise
jer resultatet.

Der er stor forskel på kirkerne i Danmark og
Madagaskar. Dr. Lotera forklarer, at den lutherske
kirke i Madagaskar er født ud af en kolossal vækkelse. Men hvor vækkelsesbevægelser i Danmark
langt på vej fungerer selvstændigt i forhold til
kirken, har kirken i Madagaskar holdt vækkelsesbevægelsen inden for rammerne. Det betyder, at
en stor lægmandsbevægelse kaldet ”Hyrdebevægelsen” aktivt driver mission og udøver nådegaver inden for kirkens rammer. Helt praktisk
betyder det, at man som en fast del af liturgien
har plads til bøn, helbredelser og uddrivelse af
onde ånder.
Hvad kan vi så lære i Danmark, både i vækkelsesbevægelserne og i folkekirken? ”I kan blandt
andet lære af vores tillid til Gud. Det er ikke alt i
troen, der giver logisk mening, men vi stoler på,
at Gud kan helbrede og har magt over ånderne.
Derfor får disse ”overnaturlige” ting plads i litur-

Kan Dr. Lotera så tage noget fra Danmark med
hjem til Madagaskar? Med en doktorgrad i praktisk teologi er det specielt liturgi, som Dr. Lotera
har interesse for, og han tager en masse inspiration med hjem: ”I kirken i Madagaskar er det kun
præsten, der må uddele nadver, og med menigheder på over tusind mennesker, kan nadveren i
sig selv tage over en time. I Danmark må præsten
gerne få hjælp, og det vil jeg også gerne have
indført i min kirke.”

Gæsteundervisning og praktik
DBI og SALT har udviklet et tæt samarbejde,
og DBI har tidligere sendt gæsteundervisere til
landet i det sydlige Afrika. Dr. Lotera ser gerne,
at dette fortsætter: ”Vi vil gerne have gæsteundervisere og studenterpraktikanter til SALT,
og det ville også være oplagt, hvis vores Ph.D.studerende kunne gæsteundervise på DBI. På
tværs af kultur og landegrænser står DBI og SALT
i samme opgave med at uddanne fremtidens teologer. Vores kirker og samfund er enormt forskellige, men vi har en masse at lære af hinanden”,
slutter Dr. Lotera.
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HVORFOR SKAL DU ALTID
SPILLE SÅ HELLIG?
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Vi opfatter gerne den slags bemærkninger som en del af det anstød, der

følger en kristens levemåde, men det er i mange tilfælde en misforståelse.
de burde være. Helligheden blev et udtryk for et
synligt fromt og verdensfjernt munkeliv i faste,
cølibat og messehagel.

Kristendommens anstødssten
Selvom vi som lutherske kristne ikke på samme
måde ’dyrker’ denne form for afsondret hellighed, så ligger det os alligevel ikke så fjernt at
tænke helligheden som en bestemt from åndelighed og afsondrethed fra denne verdens liv i alle
dets hedonistiske, promiskuøse og humanistiske
former. Vi kan i vores ydre ”hellighed” af ikkekristne risikere at blive mødt med det irriterede:
”Hvorfor skal du altid spille så hellig?” Det ser
vi som et tegn på det anstød, som altid vil følge
den kristne livsførelse. Men det er i mange
tilfælde helt misforstået! For kristendommens
anstødssten er ikke de kristnes afstandstagen til
verden, men den er Kristi ubegribelige betingelsesløse kærlighed, som kristne i deres hellighed
bærer med sig ud i verden.

Skin-kærlighed

Vi skal ikke bare gå rundt med udstrakte arme og øjnene rettet stift mod himlen, men se mennesker,
der hvor de er, skriver Johannes Krejberg Haahr.
Af Johannes Krejberg Haahr, bachelor i teologi og cand.it

Helt fra den kristne menigheds begyndelse på Ny
Testamentes tid har man betegnet de kristne som
”de hellige” eller ”helgener”. Når Paulus tiltaler de
troende i menighederne, beskrives de som dem,
der er ”kaldet til at være hellige” (1 Kor 1,2). Der
er dog her en vigtig pointe, at Paulus forinden

skriver, at korintherne er ”helliget ved Kristus
Jesus”. Det er ved og i Jesus, at kristne kan
kaldes hellige. Men den pointe kom desværre i
baggrunden i den katolske kirke, når man kårede
og fejrede helgenerne for deres fromme gerninger ud fra en menneskelig synsvinkel. Enorme
katedraler som Peters-kirken i Rom blev netop
”bygget på” menneskers dårlige samvittighed
over, at de ikke var så fromme og hellige, som

Jesus beder i sin bøn i Joh 17 om, at hans disciple i erkendelsen af ikke at være ”af verden”
må blive bevaret fra det onde ”i verden”. Jesus
beder altså om, at dem, han har helliget og
dermed i én forstand udskilt fra verden, må blive
bevaret som hellige i verden. Hvis vores hellighed kommer til udtryk i et ensidigt fokus på,
at vi ikke er ”af verden”, bliver den kærlighed til
vores medmennesker, som vi er kaldet til at leve
i, til en hyklerisk skin-kærlighed, som slet ikke
er kærlighed. Eller sagt med et billede: Hvis vi
går rundt i verden med udstrakte arme, men med
øjnene stift rettet mod himlen, så kan vi ikke
se de mennesker, som netop skulle have gavn
af den kærlighed, som vi har mødt hos Jesus.
Og derfor støder vi (ind i) dem og prikker dem
i øjnene, så de ikke kan se vores hellighed som
andet end hyklerisk bedrevidenhed.
En sådan kærlighed, der ikke ser medmenne-

sket der, hvor det er, kalder Søren Kierkegaard
i ”Kærlighedens Gerninger” for en ”sværmerisk
kærlighed”: ”Vil du vise, at dit liv er bestemt til
at tjene Gud, så lad det tjene menneskene, altid
dog med tanke på Gud. Gud er ikke part i tilværelsen på en sådan måde, at han forlanger sin del
for sig selv. Han kræver alt, men når du bringer
det frem for Gud, får du straks, hvis jeg tør sige
det sådan, anvisning om, hvorhen det videre
skal anvendes. For Gud kræver intet for sig selv,
samtidig med, at han kræver alt af dig.”

Mildhedens lukkede øje
Når vi altså skal elske Gud, så skal vi gøre det
ved at se og elske mennesker på samme måde,
som Gud ser og elsker dem: ubetinget og uden
sværmeri. Altså uden ”kræsenhed” som Kierkegaard kalder det, når vi prøver at finde noget
bestemt elskværdigt og måske fromt og helligt
hos det menneske, vi ser. Det er ikke sand kærlighed, ”da kærlighed snarere er overbærelsens
og mildhedens lukkede øje, der ikke ser mangler
og ufuldkommenheder”. En sådan hellighed udtrykt i det levede livs ubetingede kærlighed
til medmennesket - vil vi ikke kunne udleve så
ufejlbarligt, at vi kan opretholde en from facade.
Det er en kæmpe opgave for alle kristne! I hellighedens opgave ser vi tydeligere den bjælke,
vi har selv har i øjet, hvorfor det bliver vanskeligere for os at ”spille hellig” og lede efter splinter
i vore medmenneskers øjne.
Den kamp mod synden, som også hører med
som et afgørende aspekt ved helliggørelsen, må
derfor helt naturligt begynde hos os selv. Kraften
til kampen finder vi i mødet med Kristi ubetingede kærlighed, hvorved vi helliges ved ham og
derfor ikke er ”af verden”. Den praktiske udfoldelse af helligheden foregår ikke ved fromme
aktiviteter som bøn og bibellæsning, men i det
levede liv ”i verden”. I det ubetinget kærlige
møde med det menneske, vi ser på vores vej,
hvor vi ikke spiller hellige, men er hellige.
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DON’T SEND ME TO AFRICA
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Når Gud kalder, er vi så villige til at gå, hvor som helst

og når som helst, eller vil vi alligevel helst selv bestemme?
Af sognepræst Per Munch, Nyker

Da englen Gabriel kom til Maria og meddelte, at
hun skulle føde - ikke bare en søn - men Guds
søn, må hun have været ét stort spørgsmålstegn.
Hun havde aldrig været sammen med en mand
og forstod ingenting af denne melding, men
englen forkyndte Guds ord for hende: ”Herren er
med dig, du benådede. Frygt ikke. Du har fundet
nåde for Gud. Helligånden skal komme over dig,
og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor
skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt,
Guds søn.”
For Maria var dette totalt umuligt. Men englen
Gabriel overbeviste hende med ordene: ”Intet er
umuligt for Gud.” I fuld tillid og lydighed stillede
hun sig derfor til rådighed for Gud og svarede:
”Lad det ske mig efter dit ord.”

Jonas sagde nej
Mange år tidligere havde Gud sagt til Jonas, at
han skulle gå til Nineve og forkynde Guds ord.
Jonas sagde nej og flygtede. Men Gud havde en
plan med både Jonas og Nineve, og via nogle
store omveje nåede Jonas alligevel til Nineve og
forkyndte ordet fra Gud.
En af vores missionærkammerater skrev en
sang om nutidige uvillige ”Jonas’er”. I sangen
hører man om villighed til at tjene Gud alle
steder og på alle måder, men så lyder det i omkvædet: ”But don’t send me to Africa” (Men send
mig ikke til Afrika). Har vi det mon lige sådan,
at vi principielt er villige at gå, hvor og når som
helst, Gud kalder, men alligevel i sidste ende selv
vil bestemme?
Som oftest er det opmuntrende og trosstyrkende at læse Asbjørn Aaviks missionsbøger,
men ind imellem skriver han om mennesker, der
sagde nej til kaldet fra Gud. Det er så hårdt at
læse om dem, som blev kaldet, men som langsomt gled væk fra kaldet og efterhånden blev

mere og mere optaget af livet i denne verden.
Gud havde en plan med dem, men de gik en
anden vej.
Vi ser det også i dag, hvor den ene efter den
anden tilpasser sin tro til det, som er almindeligt
accepteret i denne verden. Tidligere kæmpede de
for Guds ords troværdighed. Men nu tilpasser de
troen til denne verden. Sjældent giver de et vidnesbyrd om, hvad Gud har sagt til dem gennem
sit levende ord. Bibelen samler støv, og kaldet til
at følge Gud erstattes af alt muligt andet.

Maria sagde ja
”Lad det ske mig efter dit ord” var Marias svar
til den store opgave. Uden at forstå det fulde
indhold og konsekvenserne af dette kald sagde
Maria ja. Hvilket velsignet ja! Hun bar da Guds
egen søn og fødte Jesus, vores Frelser, julenat.
Da jeg på et tidspunkt læste juleevangeliet med
mine konfirmander, spurgte jeg dem, hvad det
egentligt handlede om, og en af dem svarede: Det
handler om, at Gud vil være på lige fod med os.
Deri ligger der en meget dyb og flot pointe. Den
hellige, højt ophøjede Gud valgte for vores skyld
at blive menneske, så han blev på lige fod med
os. Og som sand Gud og som sandt menneske
kunne han frelse os.
Maria fødte ham, der var hellig, Frelseren, som
bar og borttog vores synd. Som lille blev han
puslet, som barn legede han, og han prøvede at
være sulten, at være træt, at le og at græde. Og
når man læser mere om Jesus, opdager man at
han, Guds egen søn, ikke bare så menneskelig
ud, han var menneske-lig.

Maria har Gud i centrum
Da englen Gabriel kom til Maria og overbragte
budskabet om, at hun skulle føde Guds søn, blev
hun først bange. Men efter at have lyttet til Guds
ord, bøjede hun sig for Gud og sagde: ”Jeg er
Herrens tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord.”
Og efter engelens besøg sang hun den skønneste

Jonas forsøgte at flygte fra det kald, han havde fået
af Gud. Men Gud førte sin plan igennem alligevel.

Uden at forstå det fulde indhold og konsekvenserne
af sit kald, sagde Maria ja i tillid og lydighed.

lovsang: “Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd
fryder sig over Gud min Frelser.”
Maria løftede Guds navn op. Lovsangen handlede om Gud. I stedet kunne hun have sagt:
”Stakkels mig. Jeg kan umuligt forklare dette for
Josef og hele min familie. Ingen vil kunne forstå
mig”. Hun kunne også have sagt: ”Se på mig. Gud
har valgt mig. Se mig!” I stedet sagde hun: ”...
min ånd fryder sig over Gud min Frelser.” Maria
satte Gud og ikke sig selv i centrum.
Når vi står over for noget svært, og denne

verden håner os, fordi vi tror på, at Jesus er
undfanget ved Helligånden, da skal vi ikke sætte
vore egne vanskeligheder eller det uoverkommelige i centrum, men som Maria vende os til
Gud i bøn og lovsang. Om Gud står der skrevet:
”Trofast er han, som kalder jer, han vil også gøre
det.” Ud fra denne holdning tog Maria de næste
skridt i tro og tillid til Gud og hans ord.
Troen på Gud og hans ord gjorde hende fri, og
hun fødte Guds søn på denne jord. Fordi Gud
ville det!
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Nogle mennesker har en enestående evne til at indgyde

håb i mennesker, der er i en fortvivlet situation. En af
de mest berømte taler om håb blev holdt af præsten og
borgerretsforkæmperen Martin Luther King for 50 år siden.

Af rektor Børge Haahr Andersen

I sin tale sagde King: ”Jeg har en drøm. En drøm
om, at sønner af de tidligere slaver engang vil
kunne sidde sammen med sønner fra de tidligere
slaveejere og spise sammen i broderskab og
venskab. Jeg har en drøm om, at sorte drenge og
piger engang vil kunne gå hånd i hånd med hvide
drenge og piger. Jeg har en drøm om, at ørkenen
af uret og undertrykkelse vil blive forvandlet til
en oase af frihed og retfærdighed”.
Få år efter blev han dræbt ved et attentat. Men
hans fire børn fik lov at leve i større frihed end
han selv. Martin Luther King var inspireret af
Bibelens håbsbudskab, også når han talte om
et politisk og jordisk håb for undertrykte sorte
amerikanere.

Et unikt budskab
Det kristne håbsbudskab er unikt og sprænger
alle de grænser, som et jordisk håbsbudskab har:
Engang skal ørkenen blomstre, kræften knækkes
og døden sendes på pension. Engang skal sværdet smedes om til plovjern og der skal blive fred
i verden, i de små hjem og i de nære relationer.
Engang skal byrden ved at være skyldig og ikke
kunne gøre noget gjort ugjort fjernes fra menneskes skuldre. Engang skal ord som sult, krig,
ensomhed, fjendskab og had ikke længere være
en del af menneskers ordforråd.
Dette håbsbudskab er knyttet til begyndelsen
af et nyt kirkeår og til de fire adventssøndage,
som forbereder julen. Der er stærke bibelske tekster til disse søndage og udødelige salmer, der
på en unik måde sætter ord på, at der i en kold
og mørk tid er tændt et lys og spredt et håb, som
varsler en anden og bedre verden.
På det menneskelige plan kan et håb være en
slags virkelighedsflugt. En uhelbredelig syg kan
nægte at se realiteterne i øjnene på en usund
måde. Samtidig er det en livserfaring, at så længe

der er liv, er der håb, og at et håb kan bære igennem en helt umulig situation. Men det er vigtigt,
at det, vi håber på, har en forankring i noget
holdbart. Det håbsbudskab, som præger de bibelske læsninger i adventstiden, overgår i deres
indhold alle menneskelige håb og er samtidig
forankret i noget bæredygtigt, Guds evige ord,
handlinger og indgreb.

Advent – et budskab til eftertanke
Julen er hjerternes fest, lyder det i en decemberfloskel. Men det er jo sandt. Julen, når den
er bedst, er en folke- og familiefest, hvor vi
holder en pause i vores travle hverdag, spiser
et godt måltid sammen, giver hinanden gaver
og er sammen med dem, der betyder allermest
for os. I en kultur, hvor relationerne skranter, er
julen med dens samling og nære værdier ikke
at foragte. Men julen er truet af en forbrugsjul,
hvor det hele går op i indkøb, indpakning og
overflade. Den er mest for de rige og vellykkede
og dem med velfungerende familier, mens den er
en kompliceret fest for de mange, der har ondt i
familien eller pengepungen eller slet ikke har en
familie.

Dvæle ved budskabet om Kristus
Vi har brug for adventstiden, hvor søndagenes
bibelske læsninger og salmer har en eftertænksomhed og stille grundtone. Mens man på gader
og stræder synger ”Sikken voldsom trængsel og
alarm”, så synger vi i kirken adventssalmer, der
handler om at forberede sig til Kristi komme
gennem stilhed og eftertanke.
I min advents- og julefejring forsøger jeg at
skabe en modkultur til den kommercielle jul
med al dens hektiske travlhed og overfladiskhed
ved at fokusere på de gode familiære værdier og
traditioner, der knytter sig til julemåneden. Men
mest af alt forsøger jeg at finde ind i den stilhed
og eftertanke, det kræver, hvis man rigtig skal
leve sig ind de bibelske tekster og salmer om

advent og jul.
Jeg er flittig kirkegænger hele året rundt. Men
ikke mindst i adventstiden, fordi jeg i gudstjenesten møder den stilhed og langsomhed, der
skal til for at fordybe sig i de bibelske tekster. Vi
forsøger også at skabe dette rum af eftertanke i
vores hjem gennem andagt og bøn og gerne med
en tændt adventskrans.
For mig er adventstiden så betydningsfuld,
fordi den minder mig om, at Kristus kom til

jorden som vores konge og hersker – men også
at han, vores konge, tjente os ved at lide og dø
og derved fjerne vores skyld. Han kommer til os
gennem sit ord og sætter os stævne midt i den
travle julemåned, fordi han prioriterer fællesskab med sin skabning. Og han kommer i herlighed for at nyskabe himmel og jord, så ørkenen
kan blomstre og freden kan komme til den jord,
han har skabt og til de mennesker, der glæder sig
til hans genkomst.
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husk i forbøn
Bed om/for
· ro til fordybelse i adventstiden
· at vi lytter til Guds kald
· at DBI får de gaver, vi har
brug for

Tak for
· Guds håbsbudskab til os
· to professorer i GT
· engagerede studerende

Eilat og Petra: Bibel- og badeferie

20.-27. feb. 2014
Sol, strand og snorkling i Det røde Hav. Klippebyen Petra. Bibeltimer hver formiddag.

Israel: Påskerejse

13.-21. apr. 2014
Der er en særlig stemning i Israel i
påsken. Oplev Jesu sidste uge sammen
med valfartende kristne fra hele verden.
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07. 2013

s.15

Magasinpost – MMP
ID-nr. 42472

s.16

07. 2013

aktuel kommentar |

Nicolai Winther-

Nielsen og Jens Bruun Kofoed er blevet professorgodkendt.

HVAD SKAL VI
MED PROFESSORER
PÅ DBI?
Af Børge Haahr Andersen, rektor på DBI

Helt fra starten har DBI haft
som mål at kunne gøre sig gældende på højeste faglige niveau
inden for forskning og formidling af Bibelen og troslæren.
Det er ikke tilfældigt, at vi først
når målet i faget Gammel Testamente (GT), for det har længe
været et prioriteret område på
DBI. Forskellen mellem en bibeltro og en bibelkritisk tilgang
til Bibelen og troslæren giver
sig udslag inden for alle de
teologiske fag, men ikke mindst
inden for GT-forskningen.
For Jesus og apostlene var GT
ikke bare en samling religiøse
skrifter, men en umistelig del af
den åbenbaring, der kulminerer
med Jesu komme. Det betyder
noget for dansk og international forskning, at der findes
bibeltro forskere, som kan være
med i forskningsdiskussio-

nen og som er fortrolige med
GTs indhold, det sprog, det er
skrevet på, samt dets historiske, kulturelle og arkæologiske
baggrund.
Inden for GT-forskningen er
Danmark kendt for ”Københavnerskolen” og dens radikale
kritiske syn på GTs historiske
troværdighed. Det næste årti vil
DBIs to faglærere i GT forsøge
at opstille et troværdigt alternativ til denne tilgang.
De to professorbedømmelser vil give DBI en ny og
bedre platform for forskning,
undervisning og formidling af
GT. Ikke bare i Danmark, men
internationalt. En del af de
to læreres store lidenskab er
netop at formidle GT gennem
e-learning til teologiske uddannelsessteder i unge kirker i
Afrika og Asien, hvor der er et
stort behov for uddannelse og
videreuddannelse.

månedens citat
Der findes kun to
måder at leve livet
på. Den ene er, som
om ingenting er et
mirakel. Den anden er,
som om alting er et
mirakel.
Albert Einstein

