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Du har skabt os til dig, o g
vores hjer te er uroligt, indtil
det finder hvile i dig.
Augustin

”Åhh… det er næsten som at komme hjem.”
Kommentaren kom fra en af de studerende, da
vedkommende mødte op på DBI igen efter ferien
og med en kop kaffe i hånden balancerede hen
mod et bord fyldt med medstuderende. Jeg blev
glad, for jeg synes, at DBI er et særligt sted at
være.
Og det er det! Først og fremmest fordi vi
oplever, at Herren er nær. Han forsvinder ikke i
spidsfindige teologiske diskussioner eller nørklede regler for regnskabsaflæggelse. En anden
grund er, at vi har ét fælles hovedmål, som vi
sætter vores energi ind på: At uddanne – eller
blive uddannet til – bibeltro teologer, der kan tage
over i det kirkelige arbejde på forskellige måder.
En tredje grund er jeres hjælp, støtte og forbøn i
det arbejde, vi gør – både som studerende og som
medarbejder. Det kan vi mærke, og det gør noget

F RIVIL L IG P Å DBI?

Vi har et lille frivilligkorps tilknyttet DBI. De
dejlige og hjælpsomme mennesker pakker breve,
sender DBI-posten til udlandet, sidder eksamensvagt etc.. Vi kunne slet ikke klare os uden!
Men nu mangler vi nogle flere, så hvis du har lyst
til en opgave, så kontakt kontorfuldmægtig Dorte
Klein på tlf. 3313 5500 eller dk@dbi.edu. Det er
op til dig, hvor ofte du vil komme.
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DBI-posten tager
temperaturen
på taknemligheden
Af stud.theol. Christian Højgaard

Hvordan t ackler de s tuderende, at DBI har mis tet både SU
og for skningsmidler? Er humøret faldet? DBI -pos ten har
t aget temp eraturen på t aknemligheden i DBIs kaffes tue.

”Jeg er taknemlig over, at jeg har mulighed for at
være et sted til daglig, hvor glæden over troen,
livet og Biblen bliver taget alvorligt, og hvor de
fysiske rammer for mit studie er så gode, som de
er”, siger Milka Kofoed-Jespersen.
DBI-Posten har sat fire teologistuderende stævne i kaffestuen på DBI. Fælles for dem er, at de
startede teologistudiet i sommer, netop har fået
afslag på SU, men stadig holder humøret højt.
For Signe Thorup er det særligt DBIs flotte nye
lokaler og det månedlige stipendium, der giver
anledning til taknemlighed.
”Når jeg tænker på DBIs bagland, bliver jeg
særligt taknemmelig for de skønne lokaler, som
DBI har fået som ramme omkring studiehverdagen, og for den månedlige gave, jeg får fra baglandet. Den er en meget stor hjælp.”
GU D GRIBE R IND

Det er ikke en selvfølge, at taknemligheden er
så synlig hos de studerende. Uden SU er det ofte
svært at få økonomien til at hænge sammen, men
der er mange stærke beretninger om, at Gud
griber ind, når det ser svært ud.
For eksempel har Ruben Sejersbæk Tychsen
flere gange oplevet at få spontane pengegaver:
”Jeg har i det forløbne år ved gentagne lejlighe-

der oplevet, at mennesker omkring os uopfordret
har givet kontante gaver. Det har ofte været lige
før eller i forbindelse med ekstraordinære udgifter, som ellers ville have blæst vores økonomi
omkuld.”
Daniel Mikkelsen oplevede, at Gud greb ind
midt i boligjagten. ”Gud gav mig en bolig, som er
ret billig i forhold til københavnske standarder.
Jeg oplevede i hvert fald, at den på en måde faldt
ned i hovedet på mig, og det ser jeg som et stort
bønnesvar.”
DER ER TRODS ALT UDF ORDRINGER

Går man de studerende mere på klingen, finder
man ud af, at ikke alt er lyserødt. Udgifter til
mad, transport og husleje slipper ingen for.
For Ruben Tychsen er det særligt transport og
husleje, der giver panderynker: ”Transporten til
og fra Leifsgade er rasende dyr, fordi jeg aldersmæssigt er langt udenfor Wildcard-ordningen, og
fordi SU-styrelsen i sagens natur ikke ønsker at
betale mit kort. Yderligere betyder manglen af SU
både, at min kone skal arbejde meget, og at jeg
har måttet opdrive en række private sponsorater
for at kunne beholde vores hus.”
Langt de fleste studerende har brug for et
arbejde ved siden af studierne, og det gælder også
Daniel Mikkelsen: ”For mig er det en udfordring,
at jeg er ved at skrifte fra et job på et lager til et
arbejde som evangelist i Friluftsmissionen, som
er lønnet via gaver. Det giver mig den udfordring,
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National kristendom
til debat

at jeg ikke ved, hvad jeg får i løn i næste måned.
Da jeg kun har været ansat siden februar, har jeg
endnu ikke en stor nok indtægt til at kunne sige
mit lagerjob op. Men jeg har oplevet, at Gud har
sørget for mig i den situation, jeg er i indtil nu, og
det er jeg overbevist om, at han bliver ved med.”
Netop tilliden til Guds omsorg skinner igennem
hos de studerende.
”Økonomien er en udfordring, men alligevel
oplever jeg at have alt, hvad jeg har brug for –
ved Guds (og mine forældres) nåde,” siger Signe
Thorup.
Efter besøget i DBIs kaffestue er DBI-Posten
derfor bestyrket i, at taknemligheden fortsat
trives. Selvfølgelig er der udfordringer, men der
er meget at glæde sig over og en stor tiltro til, at
Guds nåde ikke begrænser sig til SU.

af Jeppe Bach Nikolajsen

Er og bør
Danmark være
et kristent
land? Er det
gangbart i et
multikulturelt
og tiltagende
multireligiøst
samfund som
vort?

”

299,95 kr.

En vigtig bog med et
væsentligt bidrag til en
afgørende værdikamp i
dagens Danmark!
Viggo Mortensen, professor emeritus,
Aarhus Universitet
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S. 06 — Ar tikel

I 1929 skrev A. N. Whitehead om Platons indflydelse i filosofiens historie: ”Den sikreste generelle
karakteristik af Europas filosofiske tradition er, at
den består af en række fodnoter til Platon.” Det
er ikke helt urimeligt at sige det samme om den
vestlige teologiske traditions forhold til kirkefaderen Augustin.

Af stud.theol. Jonas Kjøller - Rasmussen

Augus tin er ubes tr idt en af de s tore i kir kehis tor ien.
Men hvad kan vi lære af ham i dag?

men dens værdi og gyldighed stammer ene og
alene fra, at Kristus er til stede i handlingen og
udfører den. Sakramenterne er det, som Gud gør
mod os, og ikke det, som vi gør mod Gud.
K A M PEN MOD PEL AGIA NISM EN

Augustin (354-430 e.Kr.) var født og opvokset
i Tagaste i vores dages Algeriet. Hans far havde
ikke meget tilovers for kristendommen, men hans
mor var kristen og gav Augustin et fundament,
som han senere vendte tilbage til, da han 33 år
gammel lod sig døbe. Inden da var han involveret
i manikæismen, en kristen sekt.
Senere, da han arbejdede som retor i Rom, var
han stærkt tiltrukket af filosofi. Vejledt af venner
vendte han sig dog til kristendommen og drog til
Nordafrika, hvor han blev biskop af Hippo. Her
producerede han et væld af eksegetiske, dogmatiske, homiletiske og filosofiske værker. Derfor er
det svært at indsnævre, hvad Augustin stod for,
men et par sager træder dog tydeligere frem.

Den kamp, Augustin dog nok er mest kendt for,
er mod pelagianismen. Pelagius kom til Rom i det
4. århundrede fra de britiske øer. Han hævdede,
at eftersom mennesket var skabt af en god Gud,
måtte det være godt af natur.
Denne gode natur gjorde det muligt for mennesket at efterleve lovens og evangeliernes bud,
hvis blot det udviste tilstrækkelig viljestyrke. Da
mennesket er blevet forsonet med Gud i dåben
gennem troen, er det menneskets ansvar at
bevare denne tilstand af retfærdiggørelse ved at
udføre troens gerninger.
Gennem en række skrifter viste Augustin, hvordan mennesket i sin natur er faldent, og har brug
for den genoprettende nåde og frelsende tro, som
begge er givet af Gud. Augustin peger klart på,
at frelsen er Guds værk i mennesket, og ikke et
resultat af menneskets anstrengelser.

K A M PEN MOD D ONATISM EN

H VA D K A N VI L Æ RE A F AUGUS TIN I DAG?

En vigtig kamp var striden mod donatismen, der
drejede sig om sakraments- og embedslære. Da
Cæcilianus blev ordineret som biskop af Karthago
efter kristenforfølgelserne i begyndelsen af det 4.
århundrede, blev der sået tvivl om gyldigheden
af hans ordination og dermed også de dåbshandlinger, han havde udført. Anklagen var delvist
personligt motiveret, men der var også en underliggende teologisk uenighed.
Cæcilianus’ ordinator, Felix, blev af anklagerne
betragtet som frafalden under forfølgelserne, og
da man ikke kan give noget videre, som man ikke
selv har, kunne Felix ikke have helliggjort Cæcilianus til embedet som biskop, og Cæcilianus
ikke have givet Helligånden videre til de døbte.
Det var en teologi, der tilregnede sakramenterne
deres gyldighed på baggrund af den udførendes
hellighed.
Augustin førte en mangeårig kamp mod donatismen i Nordafrika og fremførte det synspunkt,
at sakramenternes gyldighed ikke afhang af det
handlende menneskes personlige hellighed, fordi
den, der handler i sakramentet, er Kristus! Det er
ganske vist et menneske, der udfører handlingen,

Selvom Augustin døde for snart 1600 år siden,
har han haft en mærkbar indflydelse på vestens
teologi. Men kan vi stadig lære noget af ham i
dag? Det tror jeg godt vi kan.
En af de store rigdomme, kirkefædrene kan
bibringe os i dag, er den åndelige visdom, som
kristne, der har levet et liv med Gud, kan give
videre. I et af Augustins hovedværker, Bekendelser, ser han tilbage på sit liv fra barndommen og
reflekterer over det. Der ser man, at mange af
de kampe, vi hver især står i, ikke er unikke for
det 21. århundrede. Allerede for 1600 år siden
kæmpede Augustin de samme kampe. Efter et
begivenhedsrigt liv kunne han se tilbage på det
og med fast hånd vise, hvornår og hvordan Gud
virkede igennem det.
Målet med værket var at vise, hvordan Gud
ledte Augustin gennem en modsætningsfyldt
barndom, gennem en kættersk og promiskuøs
ungdom og gennem en sekulær karrieredrevet
periode frem til dåben og troen på Guds Søn.
Augustin kan lære os at have mod til at se Guds
virke i vores liv eller at have tillid til, at Gud
virker i det – også når vi ikke kan se det.

S TORT F ORFAT T ERSK A B

Augustin
– ledt
af Gud
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Bilerne på gaden synes langt væk – som i en
anden verden. På den anden side af vejen er
lejlighederne mørke som om det var nat. Der er
mennesketomt. Normalt er den ældre dame i nr.
9, st. th., hjemme. Men i aften er selv hendes
lejlighed mørklagt, i aften er jeg altså helt alene.

blæste sin egen livsånde ind i mig. Han dannede
mig til fællesskab.
Tør jeg tænke det, tør jeg sige det? Fællesskabet med Gud er ikke nok.
Jeg siger det nu, siger det højt. Jeg har brug for
andre mennesker, brug for nogen, som svarer til
mig.

F RAVÆ R A F LYD

Ensomhed
Essay af stud.theol. Louise Høgild

Stilhe d, fravæ re t af ly d, en somhed.

Var der blot lyd, bevægelse, lys. Fraværet af lyd
giver ensomheden plads til at krybe hen over
gulvet, op igennem min krop, hvorefter den
forplanter sig i hele mit legeme. Var der bare et
menneske på gaden, som ville grine, græde. Blot
en forsikring om, at der udenfor er liv, at jeg ikke
er alene. En lyd, som bryder stilheden.
Men ensomhed er ikke nødvendigvis kun en
følgesvend, når fraværet af lyd skaber stilhed.
Selvsamme lyd, som i min lejlighed stopper ensomheden, kan i mængden frembringe den.
Lyd, larm, snak. Alt sammen skaber det en boble,
som omgiver mig. Jeg kan ikke komme ud, andre
kan ikke trænge ind.
M EN H VA D ER ENSOM H ED?

En følelse, en kuldegysning, en smerte, en tristhed. Tanken, at ingen nogensinde kommer så tæt
på, at det får betydning. Den forsvinder ikke, den
er der bare som en stemme, der hvisker i øret.
Den er der, som en knude i maven. Den bringer
intet godt, ingen trøst, ingen tryghed.
SK A L JEG BEDE OM TILGIVEL SE F OR MIN
ENSOM H ED?

Skal jeg angre den, kan jeg slå mig selv med
den? Adams fald, mit fald, havde og har mange
konsekvenser. Ensomhed er ikke en af dem.
Gud skabte verden, alt var såre godt. Gud skabte
Adam, skabte ham i sit eget billede. Adam var
perfekt, relationen med Gud var perfekt, det var
paradis. Alligevel fandt Adam ingen, som svarede
til ham. Adam var ensom. Ensom trods en perfekt
Gudsrelation, ensom trods paradis. Gud skaber et
andet menneske til Adam. Gud skabte mennesket
i sit billede til relationer med andre mennesker.
Jeg er ensom, fordi jeg ligner Gud.
BEHOV F OR F Æ L L ESSK A B

St. th. er stadig mørklagt, fraværet af lyd er stadig
overvældende, men jeg er ikke forkert. Af jord
formede Herren Adam, han formede mig. Herren

SM ERT EN LYVER

Kuldegysningen, smerten, tristheden, som vi i
det danske sprog kalder ensomhed, er måske nok
ikke en konsekvens af vores fald. Men ensomheden forkynder ikke nødvendigvis sandheden
om mig og mine relationer. Smerten lyver! Den
forkynder, at fravær af lyd, er fravær af liv. At
fravær af lyd, er fravær af relationer. Gud skabte
til relation, men ensomhed er ikke lig med ingen
relationer.
F RA F JENDE TIL VEN

Mens stilheden kryber tættere ind på mig, må jeg
indse, at ensomheden ikke ophører i denne tidsalder. Der vil altid være tidspunkter, hvor mørket
i st. th. overvælder mig, eller larmen skræmmer

Tanken, at i ngen
no gensi nde kom mer
så t æ t på, at de t f år
b e t y dni ng.
mig. Det er hårdt, men sandt.
Jeg må lære at eksistere samtidig med ensomheden, finde trøst i, at jeg ligner Gud.
Vi har kaldt smerten ensomhed. Men hvad hvis
ensomhed ikke altid er ensomhed? Hvad nu, hvis
fravær af lyd af og til er præcis det – fravær af lyd.
Hvis stilheden omdannes fra fjende til ven?
Og nogen gange er ensomhed bare ensomhed,
en aldrig behagelig følgesvend i livet. En smerte,
som er berettiget. En smerte, som ingen kan tage
fra mig.
Mens stilheden fortsat skriger, indser jeg, at det
ikke handler om, hvordan jeg får ensomheden til
at forsvinde. Det handler om, hvordan jeg bevæger mig imod en fredelig sameksistens med den.
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GU D
F OR M E R
DE N, DE R
BE DE R
Af stud.theol. Kristof fer H. Enevoldsen

Hudson Taylor s liv og er kendelser kan hjælp e
os med at for s tå Jesu løf ter om bøn.

nas Indlandsmission i 1865 – forklarede i et brev
til sin søster, hvordan Helligånden havde åbnet
Jesu løfter for ham:
Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så
bed om, hvad I vil, og I skal få det. JOH 15,7
(…) så Faderen kan give jer, hvad som helst I
beder om i mit navn. JOH 15,16
Løfter som disse udfordrer os. Hvad er det,
Jesus lover? Hvorfor er det ikke vores erfaring,
at Gud altid giver os, hvad vi beder om? Beder
vi forkert? Overdrev Jesus, eller må vi finde en
teologisk bagdør, så vi undgår skuffelsen ved ubesvarede bønner? Hvis vi prøver at opbløde Jesu
ord, tager vi Jesus i forsvar – men Jesus klarer sig
fint uden. Vi må prøve at forstå Jesu intension og
den sammenhæng, han giver løfterne i.
Hudson Taylor – kinamissionær og stifter af Ki-

“… Hvilket herligt lys den Hellige Ånd gav mig
over lignelsen om vintræet og grenene! Hvilken
fejltagelse havde jeg ikke gjort mig skyldig i,
da jeg ønskede at udlede safterne af træet, eller
med andre ord: at uddrage eller aflede fylden fra
Jesus! Jeg så nu ikke alene, at han aldrig ville
slippe mig, men tillige, at jeg var et lem på hans
legeme, af hans kød og hans blod. Nu forstår jeg,
at vintræet ikke alene indbefatter roden, men det
hele: Rod, stamme, grene, kviste, blade, blomster og frugt (…) O, hvilken lykke at få øjnene
opladt for en sådan sandhed! Og det beder jeg
om for dig, at dit hjertes øje må blive oplyst, at
du må komme til at fryde dig i erkendelsen af de
rigdomme, hvortil vi har fri adgang i Kristus.

SK E DIN VIL JE

Ja, min kære søster, hvor er det en vidunderlig
bevidsthed virkeligt at være ét med vor opstandne, himmelfarne frelser; virkelig at være et lem
på Kristi legeme! Tænk, hvad det betyder! Kan
Kristus være rig og jeg fattig? Kan et menneskes
højre hånd være rig, og den venstre fattig? Eller
kan hovedet være velnæret, mens kroppen er
udmagret af sult? Tænk endvidere på den betydning, det har for vort bønsliv. Hvis en mand går
op i banken med en anvisning, kan assistenten
da afvise ham og sige: “Det var ikke dem selv,
der skrev den anvisning; det var kun deres
hånd?” Eller: “Den sum kan jeg kun udbetale til
dem selv, ikke til deres hånd?”
Lige så lidt kan Gud afslå dine og mine bønner,
når de bedes i Jesu navn, dvs. ikke i vort eget
navn, ikke heller for Jesu skyld alene, men i
kraft af, at vi er hans lemmer på hans legeme.
Kun forudsættes det, at vi i vor bøn ikke overskrider grænsen, men kun beder om sådanne
ting, som Jesus selv kunne have bedt om,
hvilket for øvrigt syntes mig at være en ret mild
begrænsning. Dersom vi beder om noget, som
ikke er overensstemmende med skriften eller
med Guds vilje, da er det ud over grænsen; thi
det kunne Jesus aldrig have bedt om.”
L Ø F T ERNES GRU NDL AG

Taylor slog fast, at vi – for at blive i billedet – som
grene er en del af træet. Vi ikke bare sidder på
træet, men vi udgør en del af hans legeme. Den
sandhed er en stor opmuntring, når vi ikke kan se
eller mærke, at Guds løfter også gælder os. Vi blev
en del af legemet, da vi blev døbt til Jesu død og
opstandelse, og da vi kom til tro på den korsfæstede. Deraf følger det, at løfterne også gælder os.

EN MIL D BEGRÆ NSNING

Taylor nævner en ”mild begrænsning” i bønnen.
Begrænsningen består i, at vi lader vores bøn
lede af Jesu vilje og ønsker for verden og os selv.
Eftersom det er hans rigdomme og kraft, vi får lov
at trække på i bønnen, virker denne begrænsning
naturlig. Begrænsningen eksisterer kun i det omfang, at vores vilje ikke længere stemmer overens
med Guds. Begrænsningen gælder altså kun for
en kort tid. Derfor opmuntrer Taylor os til at søge
indsigt i Guds vilje og planer, sådan at vi kan lade
vores bøn præge og forme.
Afgørende i Taylors bønnekamp med Gud var
Guds vilje om, at evangeliet skulle nå alle folkeslag. Gennem sit liv oplevede han meget modgang, men igen og igen så han Gud føre sin vilje
ud i virkeligheden. Det skete ofte i sammenhæng
med Taylors og missionærkollegaernes indtrængende bøn for Kinas befolkning.
B Ø NNENS F RIMODIGH ED

Når vi får øjnene op for betydningen af Guds
viljes påvirkning af vores bøn, kan det ske, at vi
bliver modløse i bønnen. For har vi den nødvendige indsigt? Beder vi i hans navn og til hans ære,
eller et det centreret om os?
Kort før Taylors død betroede en Dr. Barrie sig
til ham med følgende: ”at han undertiden havde
vanskeligt ved at bede om de små ting, fordi de
syntes ham for ubetydelige at bede om”. Dette afviste Taylor at have kendskab til og tilføjede: ”Der
er intet småt, og intet stort. Kun Gud er stor, og
vi burde tro ham uden forbehold”.
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F Ø RS T E SCENE – M AT T 18, VERS 23 -27

Lignelsen handler om en konge, der beslutter at
stille sine tjenere til regnskab. Kongen er et billede på Gud, og hans tjenere et billede på de troende. Vi hører om en tjener, der skylder 10.000
talenter. Den årlige skat i Israel år 4 f.Kr. var på
800 talenter, så beløbet er enormt og skal betone,
at gælden er ubetalelig. Gælden illustrerer menneskets skyld over for Gud. Da tjeneren ikke
kan betale, befaler kongen, at han, hans familie
og ejendom skal sælges. Desperat lover tjeneren
at betale alt tilbage. Kongen får medlidenhed og
eftergiver ham gælden. Denne gældssanering er et
billede på Guds tilgivelse.

Tilgivelsens
udfordring
A f To r b e n K j æ r, l e k t o r i D e t n y e Te s t a m e n t e p å D B I

Lignelsen om den gældbundne tjener bes tår af tre
scener, der viser to asp ekter ved Guds r iges komme:
tilgivelsen og dommen over dem, der ikke vil tilgive.

A r t i k e l — S . 13

og gældsfængsel. Gældsfængslet er et billede på
Guds dom.
TILGIVEL SE

Lignelsen handler om tilgivelse. Lige før lignelsen spørger Peter Jesus om, hvor mange gange
han skal tilgive en broder (MATT 18,21-22), og Jesus
sammenfatter lignelsen i vers 35: ”Sådan vil også
min himmelske fader gøre med hver eneste af jer,
der ikke af hjertet tilgiver sin broder.” Tilgivelse
er eftergivelse af skyld – en slags gældssanering.
Tilgivelse fastholder, at der er begået synd – og
fjerner synden. Det gælder Guds tilgivelse af os,
og det gælder vores tilgivelse af vores bror.

F OR M EGE T O G F OR L IDT

GU DS TILGIVEL SE

I Jesu lignelser er der ofte træk, der ikke svarer
til virkeligheden. Der er for meget. Det er nemlig
ikke sådan, at Gud først møder os med krav og så
– når vi beder om henstand og lover at betale alt
– får medlidenhed med os. I evangeliet kommer
Jesus til os med tilgivelse uden at forlange noget
til gengæld. Den er en gave. Første scene skal
lære os, at Gud overraskende og helt ufortjent
tilgiver os. Der er også for lidt i lignelsen. Kongen
har et berettiget krav, som han så giver afkald på.
Sådan er det ikke i virkeligheden. Gud fastholder
sit krav, men lader en anden betale i vores sted.
Jesus betaler vores gæld og lider vores straf.

Guds tilgivelse kommer uventet og ufortjent. Det
sker af barmhjertighed, og denne barmhjertighed
er en kraft, der forvandler os. Vi bliver barmhjertige og tilgivende. Guds tilgivelses forvandlende
kraft er årsag til, at vi tilgiver andre. Men det
betyder, at vi også kan slutte baglæns. Når et
menneske ikke viser barmhjertighed, afslører det,
at det ikke har modtaget barmhjertighed. Relationen til Gud er brudt. Der er derfor ikke tale om,
at vi fortjener Guds barmhjertighed, når vi selv
viser den, men der er tale om, at vor manglende
barmhjertighed åbenbarer, at vi ikke har modtaget Guds barmhjertighed. Det sker hos den første
tjener. Hans ubarmhjertighed viser hans ondskab og afslører, at han ikke har modtaget Guds
barmhjertighed, og at relationen til Gud er brudt.
Lignelsen lærer, at vi kan stå i to forskellige
relationer til Gud. Enten via evangeliet og troen,
og da møder vi Guds barmhjertighed og tilgivelse.
Eller via loven, og da møder vi Guds dom og krav
om betaling af vor skyld. Den første tjener går fra
evangeliets relation (første scene) og til lovens
relation (tredje scene).

A NDEN SCENE – VERS 28 -30

Den første tjener, der har oplevet en uventet
gældssanering, møder en medtjener, der skylder
ham et mindre beløb. Nu gentages temaet fra
første scene. Den første tjener kræver gælden
indfriet. Medtjeneren kan ikke betale nu, men beder om henstand. Den første tjener afviser og får
medtjeneren kastet i gældsfængsel. Dér skal han
blive, indtil han har betalt alt. Den første tjener
er upåvirket af, hvad han selv han oplevet.

U DF ORDRINGEN
T REDJE SCENE – VERS 31 -35                                              

Vidner fortæller kongen, hvad der er sket. Kongen tilkalder den første tjener og minder ham om,
at han selv fik eftergivet hele sin gæld. Dernæst
spørger kongen ham bebrejdende: ”Burde du så
ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig?” Kongen bliver
vred og overgiver tjeneren til bødlerne. Her er
der igen nogle træk i lignelsen, der ikke svarer til
virkeligheden, for Gud bruger ikke bødler, tortur

Lignelsen illustrerer to aspekter ved Guds rige,
nemlig at Guds rige kommer med tilgivelse og
en dag med dom over dem, der ikke vil tilgive
deres bror til trods for, at de har modtaget Guds
tilgivelse. Lignelsen rummer en udfordring: Vi
skal være villige til at tilgive vores bror, når han
angrer sin synd (LUK 17,3-4). Det handler om vores
vilje. Lignelsen rummer også et evangelium: Guds
tilgivelse forvandler os til at være tilgivende og
barmhjertige.
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ÅRSREGNS K AB 2014
survey service

Resultatopgørelse 2014
BUDGE T 2014

REGNSK AB 2013

7.554.189
636.500
178.656
296.767
8.666.112

7.639.584
636.500
165.000
223.369
8.664.453

7.086.239
711.905
179.837
210.787
8.188.768

Kundetilfredshed – Medarbejdertilfredshed –
Arbejdsmiljø – Sikkerhedskultur – 360° lederanalyse

IN DT Æ GT E R

Gaveindtægter
Tilskud til Bachelor
Tips og Lottomidler
Andre indtægter
I alt indtægter

Å RE T S R ESULTAT

Henlagt til arvepulje
Henlagt til DBI Støttepulje
Henlagt til flytteomkostninger

-5.569.818
-893.220
-274.168
-1.550.371
9.454
-17.845
-69.934
-8.365.902

-5.745.417
-1.013.600
-283.320
-1.611.416
20.400
-15.500
-15.600
-8.664.453

-5.076.893
-1.187.408
-254.872
-1.364.404
3.544
-19.457
-7.277
-7.906.767

300.210

0

282.001

-5.000
-44.875
-453.945

-3.000
-39.121
0

239.880

Første gang

25.000 kr.

35.000 kr.

Efterfølgende gange

Efterfølgende gange

» Tekst
» sprog

standard
1

Tilrettet
2

individuelt
3

» logo

√

√

√

√

√

spørgeskema

12.000 kr.

» Baggrundsbillede
» Billede/video

Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt

1.062.762
1.693.245
2.756.007

831.338
1.738.705
2.570.043

» Tekst
» Respondenter
» Baggrundsvariable
» Påmindelse(r)

» PC

PA SSIV E R

83.384
284.878
412.822
453.945
468.500
1.052.478
2.756.007

286.994
349.847
367.947
0
441.000
1.124.255
2.570.043

Egenkapital
Hensættelser Arv
Hensættelser Støttepulje
Langfristet gæld
Kortfristet gæld
Passiver i alt

√

almindelig
100
1
1

HTml
500
2
1

HTml
1.500
3
2

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√
√

√
√

analyse
» gennemførelse

A K TIV E R

√

gennemførelse

» Online statistik

31. DEC . 2013

√

√

» smart Phone

31. DEC . 2014

22.000 kr.

» Hop & betingelser

» Tablet

Balance pr. 31. dec 2014

18.000 kr.

» indflettede data

» link

- 203.610

PRemium

Første gang

Efterfølgende gange

» e-mail, eller

Å RE T S R ESULTAT
E F T E R H E NLÆ G GE L S E R

Business

Første gang

15.000 kr.

U DGIF T E R

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

RegulaR

» Frekvens

√

√

» Benchmark

√

√

√

√

√

√

Rapportering
» excel/Word rådata
» PowerPoint præsentation
» Online

√

√

√

√

√

√

√

Online spørgeskemaer på alle platforme samt konsulentrådgivning.
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Se op!
A f s e k r e t a r i a t s l e d e r E l l e n L o d a h l Pe d e r s e n

Guds p er sp ekt iv er, at han vil frelse os
og have os hjem til sig om kor tere eller
længere tid.

I en prædiken hørte jeg, at
fanger i Nordkorea ikke får lov
til at se op på himlen, når de er
ude på gårdtur. Fangevogterne
tvinger dem til at se ned i jorden, mens de trasker rundt i en
rundkreds i de få minutter, de
har lov til at bruge i det fri.
Der er noget umådeligt
brutalt over dette: At fratage
et menneske muligheden for
i mere end én forstand at se
op og udover den grå hverdag, man trasker rundt i. Det
forvrænger perspektivet og kan
få os til at glemme, at der er
andet end det, vi lige kan se
for vores fødder. På den daglige
hverdagsgårdtur er det let at se
problemerne, smerten, vores
pinlige syndighed, ensomheden, andres ondskab. Alt dette
er virkeligt, men ser vi ikke op,
kan vi komme til at tro, at det
er alt, hvad der er at sige om
vores liv.
Når vi ikke ser op – ser him-

len – kan vi godt ”komme til”
at overse, at der faktisk er håb,
at Gud findes, at han vil have
fællesskab med os, at han har
en plan om at frelse os.
Men ser vi op, så kan vi få
lov til at se Guds perspektiv
lyse ind over vores liv. Guds
perspektiv er, at han vil frelse
os og have os hjem til sig om
kortere eller længere tid. Han
har faktisk tænkt sig at bruge
en evighed sammen med os.
Ser vi op, kan vi se, at lyset fra
evigheden sammen med Gud
skinner ind over vores hverdagsliv her og nu. Så kan vi se,
at der er tilgivelse for synden,
at vores næste har brug for os,
at smerten og ensomheden kun
hører denne verden til – og at
Jesus kommer igen.

Tak for
For bedere for DBI
Gode s tuderende
Dygtige under vi sere

Bed om
G od eksamensp er iode
Gaver i sommer måneder ne
Nye s tuderende til augus t

