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Vi er vant til at tænke ’noget for noget ’.
Men Jesus byder sine disciple at af s tå
fra retten til gengældelse.
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S . 05 — Der for gavebrev
S . 06 — Tag s koene af f ødder ne i Gud s hellige n ær hed
S . 08 — De t va r Helligå nden, der d ro g mig

De 26 græsks tuderende og det lille latinhold sætter
for tiden deres t ydelige præg på dagligdagen, hvor
græske bøjninger og latinske ver ber lever sit helt eget
liv mellem lever pos tejmad og lunken kaffe i kaffes tuen.
IK K E SM ERT EF RIT

S . 10 — De 10 br udepiger

Af og til kommer en af ”vores” nybagte cand.
theol’er eller masteruddannede forbi og hilser på,
når de har afleveret specialet. De henter jævnligt
topkarakterer hjem, og vi glæder os over, at de
arbejder så dedikeret med deres fag og tro.

S . 12 — Giv afka ld på din re t!
S . 16 — Je g ha r ikke ka ld til kur ser

At kunne give penge væk er nemlig ikke noget,
der uden videre ligger naturligt for os. Hvis vi
skal være ærlige, så må vi indrømme, at ganske
stærke kræfter i os gør, at vi os helst vil beholde
pengene for os selv. Og drivkraften til at give
bliver let den dårlige samvittighed.
Men der findes en anden drivkraft i Bibelen.
Det er glæden ved at give noget af det til andre,
som vi selv har fået fra Gud. Det betyder ikke,
at det altid er let at give, for besynderligt nok
er giverglæde ikke smertefri. Der skal jævnligt
kæmpes kampe med det gamle menneske for at
prioritere rigtigt. Men vi kan få lov at opleve, at
glæden ved at give er større en det gamle menneskes smerte ved at give slip.

PRÆ S T EM A NGEL

Månedens citat

I hverdagen gå r de t sjæ ldent
op for os, at vi få r en hel del
mere end vi giver, o g at de t
kun er me d t a k nem melighe d
at livet bliver r igt .

Det kan efterhånden mærkes, at der er mangel
på teologer. Flere færdiguddannede er derfor
allerede i arbejde. Pt. har vi 36 bachelorstuderende og 32 enkeltfagsstuderende. Det bliver til
en god flok, der på den ene eller anden måde kan
komme ud i tjeneste for evangeliet.
TA K

… fordi I beder og bærer disse 68 studerende
frem med forbøn og økonomisk hjælp! Jeres medleven og gavmildhed er en velsignelse for DBI – vi
håber, at det også bliver til velsignelse for jer!

Kontakt Kirsten Hansen på 3369 5511 for at høre
mere om gavebreve, betalingsservice, testamente
eller andre måder at hjælpe DBI på. I 2015 har vi
en udgift på ca. 500.000 i stipendier til studerende.

Dietrich Bonhoefferv
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Derfor gavebrev

NY T FR A DBI
Af rek tor Børge Haahr Andersen

Gavebreve hjælp er DBI til at få en
bedre økonomisk s t abilitet og gør
det muligt at planlægge langsigtet .

Sommeren er for bi
og ef terår ssemes tret
er kommet godt fra
s t ar t med 18 nye
enkeltfagss tuderende.

Jeg støtter DBI, fordi jeg mener, at den undervisning, der bliver givet, er livsvigtig for
Guds folk, udtaler Birger Reuss Schmidt.

BIRGER REUSS SCH MIDT

Menighedskonsulent i Luthersk Mission

Studerende og ansatte på tagterrassen på DBI.

Pt. er 36 er indskrevet på bachelorstudiet og 32
som enkeltfagsstuderende. Dertil kommer 8-15
stykker fra Det Teologiske Fakultet, som kommer
jævnligt i huset. To studenter er hen over sommeren blevet færdige som hhv. cand.theol og master
i teologi. De er begge i arbejde. En tredje af vores
tidligere studerende blev i juli ordineret i Roskilde domkirke og indsat som præst i et vikariat i
Karlslunde.
Gruppen af fjernstuderende bliver større år for
år. Enkelte ser vi aldrig i huset, men vi ved, de
sidder rundt omkring og arbejder med deres fag.
Græskholdet er kæmpestort i år – 26 studenter.
Vi har også et lille latinhold, som undervises af
hhv. studiekoordinator Morten K. Møller og cand.
mag. i latin og historie Anders Bank Lodahl. Sprogstudierne fylder ganske meget af bacheloruddannelsen, og det er et slid at komme igennem. Men
vi glæder os over hver og én, der ønsker at fordybe
sig i Bibelen og kirkefædrene på grundsprogene.
A RV TIL DBI

Som I kan læse på side 8-9 her i bladet, har DBI
arvet et lille hus i Kagerup. I løbet af september
måned vil en gruppe af studenter og frivillige gøre
hus og have i stand, så huset kan sælges. Derfor:
Kender I nogen, der gerne vil bo i charmerende

Kagerup (mellem Hillerød og Græsted og nabo
til LMs lejrcenter Hvidekilde), så er der et sundt
træhus fra 1983 på 89 m2 til salg. Det ligger tæt
på nærbanen med fire tog i timen og få skridt fra
en af Nordsjællands smukkeste skove. Udbydes til
salg for 1,3 millioner kr.
Vi glæder os over arven, der betyder en tiltrængt og langsigtet hjælp for DBI. De indtægter,
som DBI får gennem arv, lægges i en arvepulje,
som fordeles over en årrække. Endnu mere glæder
det os, at der er mennesker, som ved at blive glade
for evangeliet også er blevet glade for DBI og vil
betænke os på den måde.

10 års jubilæum
Den 1. september 2015 havde Børge Haahr
Andersen 10 års jubilæum som rektor.
I den anledning skrev han et reflekterende
blogindlæg på DBIs hjemmeside.
Læs det på www.dbi.edu

Jeg synes, at kampagnen med gavebreve på en
procent er en rigtig god ide.
For det første kan alle kan være med, når der
er tale om en så beskeden procentsats.
For andet forstærker det fællesskabet mellem
studenter og medarbejdere, der arbejder eller
studerer på DBI, og så alle os andre, der gerne
vil støtte den bibeltro uddannelse. Der skal jo
mange til, før den ene procent rækker.
Når jeg hører, at DBIs ansatte og især studenter
også vælger at give en procent mere, så øger det
troværdigheden omkring den indsats, som bliver
gjort på DBI, og det er en af grundene til, at jeg
nu også vil øge min støtte til DBI med en procent
af min indkomst.
Jeg støtter DBI, fordi jeg mener, at den undervisning, der bliver givet, er livsvigtig for Guds
folk. Der er i den grad behov for præster, forkyndere og undervisere, som vil stå fast på Bibelen
som Guds ord og arbejde for at udbrede Bibelens
budskab. Jeg glæder mig også over, at man på
DBI i dag har mulighed for at tilbyde en bacheloruddannelse, som er langt mere målrettet mod
bibeltro forkyndelse, end det var muligt i ”gamle
dage”, hvor man kun kunne tilbyde et supplement til universitets undervisning.
Og så er jeg noget provokeret over den åbenlyse urimelighed, at DBI-studenter ikke kan få SU.
Indtil den beslutning bliver ændret, vil jeg gerne
give lidt ekstra.

Jeg støtter DBI, fordi forskning og uddannelse af høj
teologisk kvalitet udruster kirken til at formidle Guds
ord, siger Mads Vestergaard Jensen.

M A DS VES T ERGA A RD JENSEN

PhD Student in Finance
Jeg støtter DBI, fordi forskning og uddannelse
af høj teologisk kvalitet udruster kirken til at
formidle Guds ord. Uddannelsesniveauet er generelt stigende i befolkningen, og det tror jeg kun
gør betydningen af fagligt stærke forkyndere og
sjælesørgere større. DBI er med til at dække dette
behov på bibelsk grund.
Gavebrevet giver en naturlig og sund forpligtelse. I stedet for hele tiden at skulle overveje hvem
og hvordan jeg vil støtte, har jeg med gavebrevet truffet en mere langsigtet beslutning. Rent
praktisk giver gavebrevet også øget mulighed for
fradrag i skat, ligesom DBI får større sikkerhed
for sine indtægter i fremtiden.
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S. 06 — Ar tikel

sultere i et frugtbart personligt åndsliv, men også
i visdom og dømmekraft.
Det er præcis det, der ifølge Warfield adskiller
teologien fra alle andre studier:
”Studer med dit hjerte. Sysselsæt ikke kun dit
hoved, men også dit hjerte! Dagligt, hver time,
føres I gennem jeres studier ind i Gud nærhed;
hans veje, hans handlemåde med mennesker;
hans uendelige majestæt er dine studiers virkelige emne. Tag skoene af fødderne i Guds hellige
nærhed!”

Tag skoene
af fødderne i
Guds hellige
nærhed

T EOLO GIS T U DIE T S FA RE

Når man jævnligt erfarer noget smukt eller underfuldt, er der en fare for at overse eller tage det for
givet. Det kan være en smuk solnedgang, et godt
måltid, en ægtefælle eller de herligste åndelige
sandheder. Warfield vedkender sig denne fare:
”Ordene, som taler til jer om Guds frygtindgydende majestæt eller om hans ærefulde godhed,
skulle kunne blive blotte ord for jer – hebraiske
og græske ord med etymologier og bøjninger og
sammenhæng i sætninger. (...) Det er jeres store
fare. Men det er jeres store fare, eftersom det er
jeres store privilegium”.
Det bliver derfor tydeligt, at teologiske studier
kan blive til forhærdelse, hvis ikke vi passer på og
undervejs i studiet værner om vores åndelige liv.

Af stud.theol. Kristof fer Enevoldsen

E n opfordr ing til mine med s tuderende.

Da DBI for et år siden flyttede fra Kultorvet til
Islands Brygge var det et stort bedeemne, at ikke
blot bøgerne, underviserne og kaffen måtte flytte,
men at DBIs sjæl også flyttede med. Nu er det
ikke min opgave at vurdere i hvilken grad, det er
sket, men derimod at give mine medstuderende
en opfordring om forsat at studere i samme ånd,
som DBI blev stiftet i.
D. 4. okt. 1911 holdt professor B. B. Warfield en
tale til Princeton Theological Seminary’s teologistuderende under overskriften ”Teologistudentens åndelige liv”. Målet med talen udtrykte han
selv sådan: ”Min opgave i dag er at formane jer
til at tage jeres teologiske studier alvorligt, ikke
bare som en pligt for Guds skyld og derfor hellig,
men som åndelig øvelse i sig selv fuld af velsignelser for jer”. Det er en tale enhver (teologi)
studerende kan tage meget med fra. Resten af

denne artikel vil bestå af uddrag af Warfields tale,
og mine efterfølgende refleksioner.
HVAD I END G ØR, G ØR DE T
A F HJERTE T – F OR HERREN

Det er min erfaring, at de fleste teologistuderende
på et tidspunkt, ofte før end senere, udfordres af
forholdet mellem troen og studiet. Hvordan skal
tiden og kræfterne prioriteres? Et så læsetungt
studium kan nemt fratage lysten til at læse i
fritiden.
Egentlig balanceres der på en tynd line, for den
fremtidige forkynder har hverken råd til at miste
de intellektuelle studier eller det åndelige liv.
Warfield starter af den grund netop med denne

svære problematik, men hans løsningsforslag er
simpelt:
”Sommetider hører vi det sagt, at ti minutter på knæ vil give dig et sandere, dybere og
stærkere kendskab til Gud end ti timer over dine
bøger. Men det rette svar er ti timer på knæ over
dine bøger. Hvorfor skulle I vende jer fra Gud,
når I vender jer mod jeres bøger, eller føle, at I
må vende jer fra jeres bøger for at vende jer til
Gud? (…) Det er den store lære om ”kaldelsen”;
nemlig, at den bedste tjeneste, vi kan tilbyde
Gud, er at gøre vores pligt, vores enkle dagligdags pligt, hvad det så end kan være.”
Studiet for den teologistuderende er en åndelig
øvelse og pligt af flere grunde. For det første, fordi
det altid er åndelig øvelse og lydighed mod Guds
kald at udføre sin daglige pligt, ligesom det også
er i alle andre professioner. Ikke alene det, men
det er også en åndelig øvelse, fordi man tit og
ofte i det teologiske studium beskæftiger sig med
åndelige sandheder og Skriften selv. Hvis disse
studier foretages under bøn, vil det ikke blot re-

T Æ NK P Å S TORH EDEN I JERES K A L D

I sin tale ønskede Warfield at give de studerende
en kilde til et hengivent studieliv. Opfordringen
formulerer han sådan:
”Tænk altid på storheden i jeres kaldelse [som
forkyndere], det vil sige to ting: det store i opgaverne foran jer, og det ubegrænsede i ressourcerne, I har til rådighed. Det er nok ikke blevet
sagt uden tanke, at hvis vi forstod den vældige
vanskelighed i arbejdet foran os, ville det sikkert
tvinge os ned på knæ; og hvis vi værdigt beregner
kraften i evangeliet, som er betroet os, bør vi
endda holde os på knæ.”
Ærbødighed over for den opgave at føre mennesker til tro og efterfølgelse, samt ydmyghed
fordret af visheden om, at det kun er Guds egen
ånd, der kan gøre det, leder til et ihærdigt studieliv i bøn.
Mit håb er, at studierne dette semester på DBI,
må ske ihærdigt og for Herren – under vedholdende bøn.
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Det var
Helligånden,
der drog mig
A f s o g n e p r æ s t Ro a r Tu x e n L a v i k

I sommeren 2015 ar vede DBI et hus fra et
helt sær ligt menneske, Stephan Neimer s.

Jeg har kendt Stephan i godt 20 år, haft utrolig
mange samtaler med ham og fulgt ham tæt i hans
menneskelige og åndelige udvikling med stor glæde og taknemlighed. Stephan blev født d. 20. juli
1936 og blev uddannet og arbejdede som ingeniør.
Stephan var 58 år, da jeg lærte ham at kende.
I 1995 kom Stephan en søndag cyklende til
Mårum kirke. Han havde ellers gjort helt op med
kristendommen og meldt sig ud af folkekirken.
Prædiketeksten den søndag var en advarsel mod
falske profeter, og prædikenen handlede om, at der
var mange forvanskninger af kristendommen. Selv
ind i kirken var der meget falsk forkyndelse, og en
præsts ord var ikke nødvendigvis i overensstemmelse med sund teologi. Nej, det gjaldt om at lytte
efter den gode hyrdes røst – altså Jesu egne ord.
Den gudstjeneste blev et vendepunkt for Stephan. Om tirsdagen ringede det på døren og Stephan sagde: ”Nu må du fortælle mig, hvad sand
kristendom er”! Det var den første samtale med
Stephan. Han påbegyndte et studie i kristendom
gennem Logos Bibelbrevskole. Desuden spurgte
jeg, om han ville abonnere på kristne magasiner
og blade. Et af dem var DBI-posten.

Stephan var til hver eneste gudstjeneste om
søndagen, i studiegruppen, i kirkeskolen og til
foredragsrækkerne. Her fik han sit menneskelige og åndelige fællesskab. Hver tirsdag havde
Stephan en lang liste af spørgsmål med, som vi
brugte en god time på at drøfte. Stephans liv
forandrede sig. Han kom til at stråle af glæde.
En dag kom han og sagde, at nu ville han gerne
melde sig ind i folkekirken. For kirken i Mårum
var kommet til at betyde utrolig meget for ham.
Flere år senere talte vi om, hvad det var, der
fik ham til at komme til gudstjeneste den søndag
i Mårum kirke. – Det var Helligånden, der drog
mig! svarede Stefan med et stort smil og et glimt i
øjet. Stephan var ivrig for at vinde nogle tidligere
venner fra Jehovas Vidner og overbevise dem om,
hvad sand kristendom var. Især selve evangeliet:
At vi har en stedfortræder, Jesus Kristus, som er
gået i vort sted. Stephan var et stærkt vidnesbyrd
om sin kristne tro. Han fik lavet et skilt, hvor der
stod: ”Jesus er livet!” Det satte han bag på sin
cykel og kørte rundt med i flere år.
Han skrev hundredvis af sider om, hvad kristen-

dommen er, og uddelte det til naboer og til alle,
som han mødte. Hver eneste ny erfaring og glimt
af evangeliet ønskede han at dele med andre.
Der var intet, Stephan hellere ville tale om, end
kristendommen. Det var en kamp for den rette
tro, men også et udtryk for den dybeste omsorg og
kærlighed til andre mennesker. Det var fantastisk
at følge den vækst i troen, som fandt sted i Stephans liv. Når Stephan kom til gudstjeneste havde
han altid på forhånd læst dagens tekster og havde
gjort sig overvejelser om prædiketeksten. Stephan
havde et smil og et glimt i øjet, var trofast, ihærdig, målbevidst, social og hyggelig.
Efter at have læst DBI-posten gennem nogle år
tog Stephan en dag ind til København for at se instituttet. Han blev vist rundt og talte med nogle af
de studerende. Han blev bestyrket i, at DBI havde
en vigtig betydning for Guds rige i Danmark, og i
2004 oprettede han sit testamente, hvor DBI var
universalarving.
Stephan forberedte sin 70 års fødselsdag til
mindste detalje gennem måneder. Det var en dejlig fest. I min tale til ham den dag citerede jeg fra
2 Tim 4,7: ”Jeg har stridt den gode strid, fuldført
løbet og bevaret troen.” Jo, Stephan var et glad
vidne om sin kristne tro. Det betød alt for ham!
Stephan fik konstateret leukæmi i sommeren

Gudstjeneste i Maarum Kike blev et
vendepunkt for Stephan Niemers.

2014, men afbrød behandlingen. Efter at have
været med ham til lægesamtalen besluttede han
sig for at genoptage den. Sin 78 års fødselsdag
sidste år tilbragte han på Herlev Hospital. Han
sad i opholdsstuen, da jeg fandt ham. Han var
glad for besøget – men ikke for hospitalet. Han
afbrød behandlingerne, da han følte, at generne
blev for store: ”Det betyder ikke noget for mig,
om jeg bliver 78 eller 80 år. Jeg er parat til at
komme hjem!”
Stephan bad mig i god tid om at komme og
planlægge sin begravelse. Den blev forberedt
til mindste detalje. Han havde orden i tingene.
Sidste gang Stephan modtog nadveren var på
plejehjemmet Toftebo. Jeg havde givet ham nadveren så mange gange. Denne gang gik det meget
langsomt. Det blev en meget intens gudstjeneste
på hans sygestue.
Men den Gud, der begyndte troen i ham er også
den der fuldfører den. Stephan var altid glad for en
samtale og et besøg. Han har været en rigtig god
ven – og det er et stort savn, at han ikke længere
er hos os. Man kunne ikke andet end glæde sig
over hans smittende tro. Ære være hans minde!
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i l lu s t r at i o n : c h r r a h b e k o l s e n

S . 10 — A r t i k e l

inden jeg kommer tilbage til jorden. Men jeg
kommer! Og når jeg kommer, vil jeg ikke spørge
efter, om du har været med i menigheden i ydre
forstand, men om du har levet med mig i hjertet.
”Våg, og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er
rede, men kødet er skrøbeligt” som han siger til
disciplene i Getsemane Have (MATT 26,41).

A f Pe t e r O l s e n , e k s t e r n l e k t o r i s y s t e m a t i s k t e o l o g i

Når Jesus kommer igen, vil han ikke spørge
ef ter, om du har været med i menigheden i ydre
for s t and, men om du har levet med ham i hjer tet .

PE T ERS F ORM A NING

I tiden lige før sin død, holdt Jesus flere taler for
disciplene. Han advarede dem om risikoen for
frafald. Dermed forberedte han dem på, at han
ikke ville komme igen lige med det første.
Lige før teksten om de 10 brudepiger (MATT 25,
1-13) fortæller Jesus om en godsejer, der rejser
bort, og sætter en forvalter over de øvrige tjenere
på godset. Da forvalteren konstaterer, at hans
herre lader vente på sig, giver han sig til at slå
sine medtjenere og spise og drikke med svirebrødre. Men så snart godsejeren vender hjem,
hugger han forvalteren ned, og smider ham ud,
hvor der er gråd og tænderskæren (Matt 24,51).
FA RE R I V E NT E TIDE N

Det er en fortælling om ydre, synligt hykleri – én
af de farer, der lurer på os i ventetiden. Vi tager
del i kirkens ydre liv, har måske betroede poster
i kirken, men vi misbruger vores position, fordi
det indre liv med Jesus ikke er der. Dette handler
både om de rå og brutale, og om dem, der leder
andre vild med falsk lære. Dem, der skulle tage
sig af menigheden, men er som ulve blandt får.
Efter denne beretning om åbenlyst hykleri
fortæller Jesus så om de 10 brudepiger. Der er
fem tåbelige og fem kloge. Ingen af dem er direkte

onde. Derfor kan man ikke umiddelbart se forskel
på dem. Men når brudgommen kommer, viser det
sig, at forskellen på dem er stor. De fem tåbelige
piger var nemlig kun med i det ydre. Troen var
bare en facade. De var ikke magtmennesker eller
vranglærere. Der var ikke tale om groft hykleri,
men om overfladisk og formel kristendom. Hjertet var ikke med.
Senere i Matt 25 fortæller Jesus om de betroede
talenter. Igen er det en godsejer, der tager på rejse. Han betror sit gods til flere tjenere; én får fem
talenter, en anden får to og en tredje får et enkelt
talent. De to første er flittige. De bruger ventetiden godt, så deres herres formue vokser. Men den
tredje tjener er doven. Han graver sit talent ned
i jorden. Han æder og drikker og sanser ingenting, før hans herre pludselig dukker op. Også om
denne tjener står der, at han blev kastet ud, hvor
der var gråd og tænderskæren (MATT 25,30).
Alle tre beretninger handler om risiko for frafald i ventetiden, indtil Jesus kommer igen. Nu er

der snart gået 2000 år, og derfor er Jesu advarsler
om muligt endnu mere aktuelle for os, end de var
for hans første disciple.
VÅ G O G BED

Hvis vi ikke er årvågne og på vagt, vil vi falde fra
enten på den ene eller på den anden måde. Det
kan være hykleri, overfladiskhed, dovenskab
eller noget helt fjerde. Resultatet er under alle
omstændigheder, at vi går evigt fortabt.
Derfor må vi våge, for vi kender hverken dagen
eller timen. Sådan afslutter Jesus lignelsen om de
10 brudepiger.
Det er ikke afgørende, om vi forstår alle detaljer i disse lignelser. Afgørende er, at vi anvender
lignelserne efter deres hensigt: At de får os til at
våge og bede i ventetiden! At de igen tvinger os
hen til Jesus med vores synd!
Han siger i disse lignelser: Det varer noget,

Denne advarsel gav Jesus altså sine disciple
gentagne gange lige inden sin død. Apostlen
Peter hørte ikke efter og faldt derfor dybt i synd.
Han fornægtede Jesus tre gange. Men efter Jesu
opstandelse blev han taget til nåde igen. Og
sidenhen blev han det primære talerør for netop
denne advarsel.
Han skriver i sit første brev: Vær derfor årvågne, gør sindet rede, bind op om lænderne, og
sæt alt jeres håb til nåden (1 PET 1,13). Og videre i
samme brev: ”Alle tings ende er nær. Vær derfor
besindige og årvågne, så I kan bede” (4,7). Og i
næste kapitel: ”Vær årvågne og på vagt! Jeres
modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge” (5,8).
Denne formaning er et gennemtænkt tema hos
Peter. Vi møder den samme advarende tone i
hans andet brev. Han fik sig en forskrækkelse, da
han lod sig overmande af synden. Han faldt, og da
balancerede han på kanten til afgrunden. Derfor
minder Peter os om de advarsler, som Jesus lagde
så stor vægt på lige inden sin død: ”Våg og bed!”
Beder du?
Læser du i Guds Ord?
Har du behov for at bekende din synd for Jesus
og høre ham tilsige dig syndernes forladelse?
Du må aldrig komme bort fra denne position for
Jesu ansigt!
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Giv
afkald
på din
ret!
Af Christian Schøler Holmgaard, ph.d. -studerende

Vi er vant til at tænke ’noget for noget ’.
Men Jesus byder sine disciple at af s tå
fra retten til gengældelse.

Det sker ikke så sjældent, at Jesus siger noget,
der overasker os og går stik imod vores intuition.
Det er netop tilfældet med Jesu ord i Bjergprædikenen, når han taler om, hvordan vi skal reagere
på ondskab i vores liv. Den danske oversættelse
lyder sådan: ”I må ikke sætte jer til modværge
mod den, der vil jer noget ondt” (MATT 5,39).
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ondt eller lader ondskaben få frit løb ved at se
passivt til. Jesus ønsker, at ondskaben skal møde
et modsvar, men ikke på ondskabens egne præmisser. Paulus udtrykker meningen med Jesu ord,
når han skriver: ”Gengæld ingen ondt med ondt”
og ”Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode” (ROM 12,17A OG 12,21 – SE
DESUDEN 1 THESS 5,12; 1 PET 3,9 OG ORDSP 20,22).

GENGÆ L DEL SE SOM E T RE T SPRINCIP

For at forstå hvad Jesus mener her, må vi se
på sammenhængen. Udgangspunktet er øje for
øje og tand for tand (MATT 5,38). Jesus citerer her
et gengældelsesprincip, som findes tre steder i
Mosebøgerne (2 MOS 21,24F; 3 MOS 24,19F OG 5 MOS 19,21).
Princippet kaldes jus talionis og var et alment
retsprincip i den gamle orient og findes også i
Hammurabis lov fra 1800 f.Kr.
Jus talionis er en måde at kontrollere hævn på,
så den ikke eskalerer. Den står i modsætning til
Lemek, Kains efterkommers udsagn i Første Mosebog: ”Jeg dræber en mand for en flænge og et
barn for en skramme” (1 MOS 4,23B). Lemek udtrykker den eskalering af vold, der kom til at herske
på jorden efter syndefaldet, og som vi kender alt
for godt fra verden i dag. Personlig gengældelse,
dengang såvel som i dag, indebærer ofte ukontrolleret vold, som er drevet af vrede og hævnfølelser.
Derfor er det vigtigt at huske, at jus talionis hører hjemme i retssalen, hvor den fungerer som et
udmærket princip. Selvom den ikke praktiseres
bogstaveligt, så udmåler domstolene i Danmark i
dag straffe, så de svarer til den forbrydelse, der er
blevet begået.
GENGÆ L DEL SE P Å
DE T PERSONL IGE PL A N

Jesus vender sig mod et misbrug af øje for øje og
tand for tand-princippet på det personlige plan,
selvom tanken om ’noget for noget’ ligger lige for
hos os. Det er en central del af en uskrevet lov,
som ofte styrer menneskers forhold til hinanden.
Hvor tit har man ikke hørt børn i et slagsmål sige:
”Jamen, han slog mig først!” Vi søger nærmest
automatisk at hævde vores ret til at gengælde eller at få det, vi synes, vi har krav på.
Det er ind i denne indgroede trang til gengældelse, Jesu ord skal forstås. I konteksten er det
derfor bedre at oversætte det, Jesus siger, med:
I må ikke gengælde den, der handler ondt mod
jer. Jesus vil pege på en anden vej, der hverken
eskalerer ondskaben ved at gengælde ondt med

K A L DE T TIL DISCIPL ENE

Jesus kalder sine disciple fredsstiftere (MATT 5,9).
Det betyder, at de frem for gengældelsen skal
søge forsoningen og tilgivelsen. De skal hverken
kæmpe eller flygte. Derimod skal de gøre noget
overraskende. Det viser Jesus med de fire efterfølgende eksempler i Matt 5.
I hvert af eksemplerne byder Jesus sine disciple
at handle anderledes, end verden omkring dem
forventer. Dette gør han ikke med en begrundelse
i, at det så vil forandre verden, at mennesker vil
omvende sig og holde op med at handle ondt. Nej,
disciplene skal gøre det, fordi de er kristne. De
er efterfølgere af Kristus. Ved at afstå fra at slå
igen, give mere end der kræves, lade sig udnytte
af undertrykkerne, så afspejler de Guds sind over
for verden, som det er udtrykt i Kristus.
E VA NGEL IE T O G GENGÆ L DEL SEN

Jesus kalder os til at give afkald på gengældelsen,
fordi det var det, han gjorde på korset.
Jesus udholdt selv hån og vold uden at gøre
gengæld. Han elskede sine fjender (5,44) og var
fuldkommen som sin himmelske far (5,48). Ingen
af disciplene kunne leve op til det forbillede,
Jesus var for dem. Men Jesus gav dem mere end
et forbillede. Han gav sig selv.
Evangeliets kerne er, at Gud ikke giver som
fortjent. Jesus lod sig netop slå, håne, klæde af og
føre bort af romerske soldater for til sidst at blive
slået ihjel. Han fandt sig i det. Han gjorde det for
at frelse den verden, som stod ham imod. Korsets
svaghed blev kærlighedens sejr. Det overrasker os
og går imod vores intuition.
Jesus kalder os som hans disciple til at give
afkald på det, verden fortæller os, vi har ret til.
Fordi vi er kristne. Det kan vi kun, hvis vores
hjerte forvandles ved troen på ham, som rækker ud mod en verden, der har vendt sig bort fra
ham, med nåde og tilgivelse.
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Jeg har ikke
kald til kurser
Af missionslærer Kristian Mogensen

Pas tor Kong pr ior iterer bibelunder visning
til gavn for menigheden.
”Vi har stort behov for den
bibelundervisning danske missionærer bidrager med. Det er
en virkelig god støtte, så vi kan
undervise og vejlede vore menigheder.” Nogenlunde sådan
sagde pastor Kong, da jeg i ferien sad på en café i Siem Reap
i Cambodja, sammen med ham
og Axel Rye Clausen (udsendt
af Luthersk Mission). I byen er
der masser af undervisningstilbud om menighedsplantning,
menighedsledelse osv., men
ingen andre tilbyder decideret bibelundervisning med en
kontinuerlig gennemgang af
skrifter i GT og NT. Senest har
de gennemgået Romerbrevet.
Deltagerne er menighedsledere
og andre med ansvar i menigheder både nær og fjern.
AT H JÆ L PE
MEN N ESK E R TIL T RO

To dage efter café-snakken er
vi tre danskere med pastor
Kong i en cellegruppe tæt ved
Ankor Wat ruinerne. Der bliver
snakket og givet vejledning.

En kvinde bekender troen på
Jesus, og der bliver sunget, bedt
og undervist fra Jakobs brev.
På vejen hjem siger Kong noget
tankevækkende:
”Jeg har ikke kald til at bruge
min tid på kurser og konferencer. Gratis hotel, god mad og
det at møde andre menighedsledere er da rart, men gavner
det min menighed? Jeg har
kald til at hjælpe mennesker
til tro på Jesus – at vejlede og
undervise dem, så de vokser i
troen.” Kong gør det helt klart,
at Guds ord er det eneste, der
kan skabe, nære og styrke troen. Derfor er han begejstret for
bibelundervisningen og glædes
over en tidligere DBI studerendes bidrag for to år siden.
Undervisningen ved DBI
sigter netop på at udruste til
at undervise i Guds ord, ”som
formår at opbygge og give arven
til alle dem, der er helliget.”
(APG 20,32)
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