DA N S K B I B E L I N S T I T U T

DBI — POS TEN
w w w. d b i . e d u

# 06 — D e cemb er 2015

Rosen
Rosen optræder Højsangen og i flere
julesalmer. Men hvad s ymboliserer den?
S.06

S . 02 — I n d h o l d

# 0 6 — D e c e m b e r 2015

# 0 6 — D e c e m b e r 2015

IN DHOL D

Ø k o n o m i — S . 03

A FMAGT
– OG A L MAGT

S . 03 — Ø konomi

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

S . 04 — N y t fra DBI
Det er både bes vær ligt og befr iende at være afmægtig.

S . 05 — Der er la ngt til K øbenhavn
S . 06 — Den y ndigs te rose
S . 08 — A n sga r – Nordens apos tel
S . 10 — Der er noge t i luf ten
S . 12 — Ka lde t – af G ud
S . 16 — Ma ngel på præ s ter og e t par ju leø n sker

Månedens citat

Vores afmagt er ik ke
en begræ nsning, den
er for udsæ tningen
for Guds a lmagt .
Niels Nymann Eriksen

Design —
Re d a k t i o n —

Rektor Børge Haahr Andersen, ansv.
Sekr.leder Ellen Lodahl Pedersen, red.
Kontorfuldmgt. Dorte Klein, red.sekr.
Stud.theol. Christian H. Jensen
Stud.theol. Bergur Johannesen
Stud.theol. Filip M. Bak
Stud.theol. Kristoffer H. Enevoldsen
Stud.theol. Louise Høgild
Indlæg sendes til dbi@dbi.edu
DBI-posten sendes gratis til interesserede
ISSN 0906-825X

Chr Rahbek Olsen
Tr y k —

Øko-Tryk

Leifsgade 33, 6.
2300 København S
Tlf: 33135500 (Hverdage kl. 9-12)
Email: dbi@dbi.edu, www.dbi.edu
Giro 5 21 59 00
Reg. 3409 Konto 0005215900

DBI arbejder med bibelforskning
og teologisk undervisning, hvor
teologistuderende er den primære
målgruppe. Formålet er at fremme
bibeltro forkyndelse, undervisning og
mission i Danmark og udlandet.
Formand Christian Jensen
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”Vores afmagt er ikke en begrænsning, den er forudsætningen for Guds almagt.” Sådan sagde Niels
Nymann Eriksen på konferencen Mission2015.
Det er en lektie, der både er vanskelig og befriende at lære. Vi har undertiden følt os afmægtige
på DBI – der er ting, vi ikke selv kan handle os
ud af. Men vi har lov til som Paulus at sige: ”I alt
er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede” 2 Kor 4,8. Når vi ikke
er hverken stængt inde eller fortvivlede, så er
det fordi almagten ligger hos Gud, som vi sætter
vores håb til.
Vi kan og skal gøre vores allerbedste for at
give de studerende en gedigen undervisning og
forvalte de betroede gaver bedst muligt – og så
må vi sætte vores håb til Gud den almægtige. Det
er et privilegium.
DBIs Ø KONOMI ER EN Ø VEL SE I TIL L ID

Økonomien sidst på året er hvert år en udfordring og en øvelse i tillid til Gud. Vi sparer på
udgifterne alle de steder, hvor det overhovedet er
muligt. Men så vidt vi kan se i skrivende stund,

mangler vi lidt under 3 mio.kr. i november og
december. Pga. sygdom i administrationen har vi
ikke helt opdaterede tal på indtægterne, men følg
med på hjemmesiden og Facebook i december.
Det er en meget stor udfordring, som vi lægger
hen til Gud og jer.
Ved oktoberstyremødet blev der vedtaget et
budget, der kun er små 300.000 kr. over budgettet for 2015, hvis vi klarer skærene i år. Dermed
er DBIs økonomi i 2016 nok udfordrende, men
ser trods alt bedre ud end de sidste år.
Én af de glædelige ting er, at DBI i 2015 har
modtaget flere arvebeløb end vi plejer. Ikke blot
har vi arvet et hus i Kagerup, men fire andre
venner af DBI har betænkt os med større eller
mindre arvebeløb. Det er med til at stabilisere
vores økonomi i årene fremover og give en bedre
likviditet – og det er ikke mindst et udtryk for,
at der findes mennesker i vores bagland med så
stort hjerte for DBI, at de betænker os i deres
testamente.
Vi vil gerne sige hjertelig tak for forbøn, gode
ord, støtte og opbakning indtil nu i 2015. Hjælp
os med at nå helt i mål!
Kontakt økonomifuldmægtig Kirsten Hansen,
hvis du gerne vil tegne gavebrev til DBI eller har
spørgsmål til din gave. kh@dbi.edu eller 3369
5511.
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INTENS UGE I NOVE M BE R
Af rek tor Børge Haahr Andersen

Fø r s te uge i november
blev en i nten s uge på DBI.
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Der er langt
til København
Af rek tor Børge Haahr Andersen

Men som fjer ns tuderende oplever
Susanne Lubago DBI som meget
imødekommende.
Onsdag den 4. november præsenterede Carsten
Elmelund Pedersen sammen med fire andre i en
kronik i Kristeligt Dagblad den rapport om juridisk kønsskrifte, som han i samtale med en række spedialister i teologi og jura har udarbejdet i
løbet året. Når DBI har stillet resurser til rådighed
for en kulegravning af de etiske og værdimæssige
principper bag loven om juridisk kønsskifte, så er
det fordi vi er overbevist om, at Danmark har fået
en lov, der gør børn fortræd.
En biologisk mand kan skifte køn til kvinde,
men blive ved med at avle børn, som han i juridisk forstand er mor til. De samme muligheder
har en kvinde, som skifter juridisk køn til mand.
Denne opløsning af far/mor-relationen er den
pris, børn skal betale, fordi de voksne ønsker at
eksperimentere med deres køn. I folkekirken har
loven den besynderlige konsekvens, at præster
har vielsespligt i forhold til denne gruppe. Det,
som er frihed for en gruppe (retten til at skifte
køn) bliver tvang for andre (vielsespligt).

til teologer, præster, forkyndere, bibelgrupper og
bibellæsere – både læg og lærd.

N Y BO GUD GIV E L SE

DBI UDSAT F OR GROVE BESK YL DNINGER

Fredag den 6. november udkom Torben Kjærs
seneste bog: Introduktion til Det nye Testamente.
Torben Kjær har undervist og forsket i Det nye
Testamente i efterhånden 35 år. Nu har han samlet noget af sin lærdom i en introduktion til NTs
27 skrifter. Han gør rede for de enkelte skrifters
tilblivelse, forfatter, affattelsestidspunkt, målgruppe og grundtanker.
Det er årtier siden, der er udkommet en kort
bibeltro introduktion til NT på dansk. Jeg har
ikke læst noget så godt, kort og præcist om de
tre første evangeliers indbyrdes relation som det,
Torben her har skrevet. Bogen er en god julegave

I samme uge brød en mediestorm løs, fordi det
kom frem, at forskningsminister Esben Lunde
Larsen har taget dele af sin teologiske uddannelse
på Misjonshøgskolen i Stavanger og i den periode
har modtaget undervisning på DBI.
Visse medier benyttede også anledningen til at
mistænkeliggøre DBI med grove beskyldninger
om sekterisme og uvidenskabelighed. På vores
hjemmeside har vi givet et sagligt svar på disse
anklager og har tydeliggjort, at den uddannelse,
vi har et samarbejde med Fjellhaug International
Univesity College om, er en offentlig norsk akkrediteret universitetsbachelor.

I denne introduktion til NT’s 27 skrifter har Torben Kjær
samlet lærdom fra sine 35 års undervisning og forskning.

Susanne Lubago har valgt at tage en bachelor i teologi og mission som fjernstuderende med et par
fag om året, selv om hun også er mor til tre, har
et fuldtidsarbejde og et stort frivilligt engagement.
Det giver både udfordringer og muligheder:
”Jeg arbejder som dansklærer på en sprogskole,
hvor jeg underviser flygtninge, men også udenlandske lærere på Syddansk Universitet og Siemens Flow medarbejdere. Derudover rejser jeg til
udlandet og underviser FN kvoteflygtninge. Jeg er
glad for mit arbejde med fleksible arbejdsforhold
og en ugentlig undervisningsfri dag, hvilket er en
stor fordel i forhold til mit studium”.
”Som frivillig er jeg engageret i indvandrearbejde, sidder i bestyrelsen i Kirkernes Integrationsteam i Sønderborg og arbejder med et projekt
for handicappede i Tanzania.
Både i forhold til mit arbejde i Danmark og mit
engagement i udlandet ser jeg studiet på DBI som
en berigelse. Fagene Verdensreligioner, Kirkehistorie, Filosofi og Etik giver et godt fundament for
mit arbejde, men også sprogfagene giver indsigt i,
hvordan det er at lære et andet sprog, hvilket er
godt i forhold til mit arbejde som sproglærer. Jeg
ser også frem til at komme dybere ind i Guds ord
og til at lære mere om mission og kultur”.
ER DE T SVÆ RT AT VÆ RE
F JERNS T U DERENDE?

”Undervisningen bliver optaget og der er en god
dialog med underviserne. Når man læser hjemme,
savner man at kunne vende stoffet med sine
medstuderende. Man får ikke det samme ud af
klassediskussioner og der kan opstå tekniske

Udover sit studie på DBI er Susanne Lubago dybt
involveret i flygtninge – og indvandrerarbejde.

problemer Man går også glip af meget, der foregår
på DBI, såsom foredrag, konferencer, bedemøder,
kaffehygge osv., men ca. en gang om måneden er
jeg et smut forbi for at indånde stemningen og
drikke en kop kaffe”.
E T GODT RÅ D?

”For mig har det været godt, at jeg har gode venner, der har læst teologi, og jeg har også en pensioneret præst, som jeg jævnligt diskuterer med.
Og til DBI: Fortsæt det gode arbejde. Gør mere
opmærksom på muligheden for at læse enkeltfag
og være fjernstuderende. Og så måske ændre på
eksamensformen ved skriftlige eksaminer, så opgaven ikke skal skrives i hånden og næsten uden
hjælpemidler*”.
* Elektronisk eksamen bliver nu muligt.
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Den
yndigste
rose
A f Pe t e r A a g e B a k , p a s t o r e m e r i t u s

Rosen optræder bl.a. i Højsangen og i flere
julesalmer, men hvad s ymboliserer den?

Der stod flag på bordet, da jeg kom ned for at spise morgenmad. Flag? ”Det er jo vor bryllupsdag”,
sagde Noomi med et dejligt smil. Der stod også
en lille buket friskplukkede mørkerøde roser.
”Husker du, at på vor bryllupsdag gav du mig en
buket yndige, mørkerøde roser?” fortsatte hun.
Jo, da hun mindede mig om det, havde jeg
vel en anelse om det, og jeg gengældte hendes
smukke smil. Yndige roser, sagde hun, og jeg så
en fin sammenhæng, for ”Noomi” er jo egentlig
hebraisk og betyder ”yndig”. Efter morgenmaden
gik jeg ind for at skrive om den yndigste rose.
SANGE NES SA NG

Det hedder Højsangen egentlig. Det er en sang om
det fineste, der findes, nemlig kærligheden. Jeg har
engang lært, at Højsangen kan læses på tre måder:
1) Højsangen handler om forholdet mellem Salomo
(?) og Shulamit. Det giver vist sig selv. 2) Den
handler om forholdet mellem Herren og Israel.
Men først når den læses om 3) Herren Jesus og
Kirken giver den fuld mening. Jeg tror, at alle tre
måder er rigtige, men den sidste er den vigtigste.

H ERREN O G KIRK EN

af gudsbilledet, og det fineste på denne jord! Og
ligesom Guds egen kærlighed varer ved, skal også
kærligheden mellem mand og hustru vare. Den
kærlighed er nok den højeste sang værd. Derfor
angriber Djævelen den også mere end noget andet. Til og med i kirken. Eller måske især der?
SA LOMO O G SH U L A MIT

HVEM ER SARONS ROSE?

Ordene om Sarons rose står i Højsangens kap 2,
vers 1. Men hvem er denne Sarons rose? Jeg har
holdt ungdomsmøde over Højsangen en gang og
forsøgt at gøre dette smukke digt forståeligt for
en flok unge. Da sagde jeg, at Sarons rose var
Shulamit. Det er Shulamit, som synger først i vers
1, og så svarer Salomo i de næste to linjer. Den
forståelse finder jeg også i en Bibel fra 1871 0g i
”Hverdagsdansk”. Men er den rigtig? Næppe.
Brorson læste i al fald anderledes, da han skrev
”Den yndigste rose er funden”. For den rose,
Brorson synger om, er ikke Shulamit. Heller ikke
Salomo. Det er Jesus. Og nu er vi altså inde på
den tredje læsning af Højsangen, den højeste forståelse. Den handler allermest om Herren Jesus
og Kirken. Og Jesus er den yndigste rose. Det kan
ingen anden være i den sammenhæng.
SANGEN HANDL ER OM K ÆRL IGHEDEN

Gud skabte menneskene som mand og kvinde, for
at de skulle elske hinanden. Det er en vigtig del

Jeg har svært ved at læse Højsangen som en sang
om Salomo og Shulamit. Var det ikke Salomo, der
havde omkring 1000 hustruer og medhustruer,
som trak hans hjerte bort fra Herren? Hvordan
kan da Højsangen synge så smukt om deres kærlighed? Jeg fatter det ikke. Men det er alligevel
den almindelige forståelse. Jeg lader den ligge.

Det er så den tredje forståelse af Højsangen. Her
er den virkelig Sangenes Sang. Sangen over alle
sange. Det er til sin Kirke, han siger: ”Hvor er du
smuk, min kæreste, hvor er du smuk”. Og Kirken
svarer: ”Min elskede er min og jeg er hans”.
Jeg skrev ovenfor, at jeg har svært ved at læse
Højsangen som en sang om Salomo og Shulamit.
Nu skal jeg skrive, at det er jo egentlig langt mere
svært at forstå den som en sang om Herren Jesus
og Kirken. Jesus er virkelig freds-kongen, den
rigtige Salomo. Ikke bare Davids, men Guds søn.
Og så fortæller Højsangen altså, at han elsker
Kirken, os! De ”sorte, som også er yndige”. Så er
det sandelig Sangenes Sang.
DEN YNDIGS T E ROSE ER F U NDEN

H ERREN O G ISRA EL

Herren elskede sit folk Israel. På Sinaj indgik han
en (ægte-)pagt med det folk, fordi han elskede
det. De gjorde sig aldrig fortjent til den pagt, men
Herren kunne virkelig sige om Israel: ”Hvor er du
smuk, min kæreste, hvor er du smuk”. Det kan
der nok synges smukt om. Så er Shulamit sort,
men samtidig yndig.
Men Herren måtte også som Salomo (?) banke
på en lukket dør, og gå med uforrettet sag. Israels
folk overtrådte på groveste måde hans pagt med
dem. De valgte Ba’al og Molok i stedet for. Herren
græd over sit folk. Jeremias’ bog er næsten én
lang klage fra en forelsket!

Sådan har Brorson forstået Højsangen. Og derfor
er det nok rigtigt husket, at Brorson satte stor pris
på netop Højsangen. Den talte til hans forståelse af
Jesus og hans kærlighed til os mennesker, som ”er
sorte, men yndige”. Jeg tror, jeg tør tilføje, at Højsangen også talte fint til den følsomme Brorson.
SYNG M ED!

Det blev en underlig side om den yndigste rose.
Men jeg kom i al fald til at holde mere af Højsangen ved at skrive disse linjer. Og det bliver godt at
synge ”Den yndigste rose er funden” med Brorson.
Og læs nu selv hele Højsangen
Men læs den langsomt og som Sangenes Sang.

S. 08 — Ar tikel

# 0 6 — D e c e m b e r 2015

# 0 6 — D e c e m b e r 2015

Ansgar
– Nordens
apostel
A f F i n n R ø n n e , l e k t o r i k i r k e - o g m i s s i o n s h i s t o r i e , d r. t h e o l .

Politisk behæ ndighe d og ø je for mission

Ansgar er ikke hovedpersonen i historien om,
hvordan kristendommen kom til vores del af
verden, selvom han bliver kaldt ’Nordens apostel’. Det var en stor flok personer, som vi ikke
kender navnene på, som spillede hovedrollen, da
kristendommen efter ca. 800 år endelig nåede os:
Handelsfolk, kristne slaver, som vikingerne tog
med hjem fra deres togter og hjemvendte vikinger, som havde hørt evangeliet ude i Europa. Alle
disse anonyme aktører gjorde, at vi i Danmark
blev genstand for en langvarig kristen påvirkning
på græsrodsplan og en gradvis indførelse af kristendommen gennem flere hundrede år.
Ansgars betydning ligger først og fremmest i,
at han var med til at bane vejen for, at en officiel
kristen kirke blev etableret i Danmark. Og gjorde
det i nært samarbejde med skiftende herskere,
sådan som det var helt nødvendigt under de
forhold, der rådede dengang. Det lader så til, at
han har haft en personlighed, som gjorde ham
velegnet til det arbejde.
ANSGA RS PE RSON

Gennem de historiske kilder får vi et billede af
en mand, der rummede nogle spændinger. På

den ene side fremstilles han som en meget from
og ydmyg mand, der levede i fattigdom og askese
for at kunne hengive sig i tjenesten for Gud. På
den anden side fremstår han som en stormand,
der optrådte med den autoritet og styrke, det gav
at være repræsentant for den magtfulde katolske
kirke og det mægtige frankiske kejserrige. Han
udnyttede behændigt de politiske muligheder, han
øjnede, for sin kristne mission.
A NSGARS VIRK E

Ansgars første missionsindsats i Danmark skete
netop i tilknytning til nogle politiske begivenheder. Efter at den danske konge, Godfred, var
blevet myrdet i 810, opstod der en kamp om den
danske trone. En af kandidaterne til at efterfølge
Godfred, Harald Klak, søgte hjælp hos den frankiske kejser og måtte som betingelse for støtte
herfra gå over til kristendommen. Da Harald efter
sin dåb i 826 rejste tilbage til Danmark, sendte
man to munke med for at hjælpe ham med at
blive bevaret i den kristne tro og samtidig benytte
anledningen til at missionere i Danmark. En af

Ansgar var med til at bane vejen for
en officiel kristen kirke i Danmark.

munkene var Ansgar. Han havde allerede opholdt
sig nogen tid i et nordtysk kloster og der lært sig
sachsernes sprog, som lå tæt på dansk. Derfor
havde han gode forudsætninger for det missions-
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arbejde, han skulle i gang med.
Hans første ’missionærperiode’ blev dog meget
kort, da han allerede året efter måtte flygte fra
Danmark sammen med Harald Klak, som han
havde knyttet sin missionsindsats til. To år
senere kom der folk til Ansgar fra handelsbyen
Birka, ikke langt fra det nuværende Stockholm.
De bad om at få kristne missionærer med til dette
sted langt mod nord, hvor der allerede var en del
kristne som et resultat af, at handelsfolk fra syd
havde bragt evangeliet med sig. Ansgar tog derfor
til Birka, hvor han i 830 grundlagde en menighed
og byggede Nordens første kirke. Efter 1½ år i
Sverige rejste han tilbage til Tyskland og blev ærkebiskop i Hamburg, der var tænkt som en center
for den nordiske mission. Den gik imidlertid helt
i stå, da vikinger i 845 hærgede og afbrændte
Hamburg, og Ansgar kun med nød og næppe undslap med livet i behold. Ansgar blev omplaceret
til Bremen, hvorfra han måtte begynde helt forfra
på sin missionsindsats.
Allerede samme år viste der sig nye muligheder, igen i sammenhæng med politiske forhold,
som Ansgar forstod at udnytte. Den danske
konge, som nu hed Horek den 1., havde brug
for at knytte en tættere kontakt til frankerriget,
og Ansgar tilbød sig som mellemmand. Derved
vandt han kongens tillid, og fik lov til at bygge en
kirke i Hedeby og vinde folk for kristendommen.
Da Horek 9 år senere blev dræbt i et opgør med
hjemvendte vikinger, kom der en hedensk modreaktion. Kirken blev lukket og kristendommen forbudt. Senere fandt en ny konge det dog gavnligt at
få kirken genåbnet – formodentlig for at tiltrække
kristne handelsfolk – og Ansgar fik mulighed for
at genoptage sin virksomhed i Hedeby. Han fik
også lov til at bygge en kirke i Ribe, som var en
anden vigtig handelsby.
Året efter døde Ansgar. Så det var, hvad han
opnåede i løbet af sin missionærtid: Tre byer i
Norden fik en kirke, hvor der blev holdt gudstjenester og dannet en menighed. Der kom ikke et
synligt kristent arbejde andre steder i Danmark.
Og der skulle gå endnu 100 år, inden de politiske
forhold skabte mulighed for officielt at indføre
kristendommen i Danmark. Det gik, som Ansgars
missionsleder havde forberedt ham på: ”For syndens skyld bliver vort arbejde af og til forhindret”.
Men så tilføjede han: ”Engang vil det bære frugt i
Herren”. Det fik han også ret i!
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Af Børge Haahr Andersen, rek tor på DBI

Jeg tror på Ånden og på dens vir ke i verden.
For uden den kan jeg ikke se den dybe
sammenhæng i mit eller andres liv.

Følgende er brudstykker fra min seneste udgivelse, der om alt går vel, udkommer i 2016, med
titlen: Duften af Edens have. Jeg beskriver nogle
erfaringer fra min egen lille verden og sætter
dem ind i sammenhængen med Bibelens store og
forunderlige verden.
FRA N ÆSE N TIL H UKOMME L S E N

Jeg sad i toget og skrev på min pc. Koncentrationen svigtede, for af én eller anden grund kom
jeg hele tiden til at tænke tilbage på naboens
kostald. Pludselig blev jeg klar over hvorfor. Der
var en svag lugt i kupéen, som fra næsen gik lige
op i hjernen. Jeg kastede et blik på mine medpassagerer, men ved nærmere eftertanke slog det
mig, at jeg også i sidste uge kom til at tænke på
kostalden.
Jeg lugtede diskret til mit tøj og fik en frygtelig
mistanke – tog computertasken op til næsen og
gispede efter luft, for en umiskendelig dunst af
kattetis rev mig i næsen. Vores nu hensovede kat
yndede at bruge tasken til sin middagssøvn – og
åbenbart også til andet!

Der ikke er lang vej fra næsen til hukommelsen.
Min barndom var fyldt med lugte. Høet i laden,
hønsene i hønsegården, møddingen bag stalden,
kaninburet, spisekammeret og kløvermarken.
Hvis jeg støder på én af de lugte, kan tankerne
rejse imponerende langt tilbage til en tid, hvor
tilværelsen var meget mindre kompliceret.
Jeg traf engang en mand i Nordvest. Han havde
ingen erindring om sin barndom. Jeg ved godt
hvorfor, sagde han, og jeg vil ikke tale om det,
men du får et ord – incest. Jeg fik lyst til at låne
ham lidt af min barndom. For min er fuld af gode
minder. Kornet, der raslede i vinden kort før
høsten eller duften af nyslået hø. Faktisk også
af den stramme lugt fra naboens kostald, for jeg
kunne lide arbejdet med dyrene og havde en god
fornemmelse, når dyrene fredeligt gumlede det
friske halm i sig.
Min barndom var en osteklokke af tryghed, leg
og latter, men også af hårdt arbejde, drillerier,
tårer og alle de stemninger, som hører barndom-
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men til. Men min næse får mig oftest til at tænke
på en tryg verden, hvor solen tit skinnede, der
var højt til himlen, fuglene altid sang, hunden
altid logrede med halen og hvor de mennesker,
jeg mødte, ville mig det godt.
Å NDEN I S T U EN

I mit barndomshjem hang et gammelt stueur.
Når vi sad og læste om aftenen, kunne vi høre
det tikke. Kom en nabo forbi, blev der budt på
en cigar. Man havde ikke mere travlt, end man
kunne sidde og snakke, mens cigaren blev røget.
Det hændte, vi tog et spil Sorteper og fandt min
far en vittighed på avisens bagside, kunne han
more sig længe over den. Mens min mor strikkede havde hun masser af tid til at snakke, og det
så meget, at det godt kunne forstyrre, hvis bogen
var spændende.
Mit barndomshjem var ikke blot en bolig for
et forældrepar og fem børn. Det havde sjæl. Eller
måske ånd. Jeg genkendte i hvert fald en bestemt
ånd, når jeg kom på besøg. Det er svært helt at
sætte ord på, for et hjems ånd er netop det, der
ikke kan siges med ord. Kombinationen af na-

boens tobaksrøg, min fars vittigheder, min mors
hyggesnak, de gode bøger fra Skjern Bibliotek,
salmesang, Sorteper, aftenkaffe og meget andet
skabte en ånd, som gjorde dette hjem til noget
særligt.
Der blev sunget mange sange og salmer. I
december var det for eksempel: Der er noget i
luften. Den passede så godt på vores hjem, for
der var noget i luften i december måned. En duft
af bagværk, af forventning, af stearinlys og meget
mere.
Ånden i mit barndomshjem var ikke uden
indflydelse. Der blev for eksempel mig bekendt
aldrig bandet i de mere end fem årtier, mine
forældre boede der. Visse naboer kunne godt rive
en ed af, hvis svinepriserne faldt eller koen havde
sparket. Men aldrig i vores hjem. Der var noget
derhjemme, som jeg kun kan beskrive med et
gammel bibelsk ord: Gudsfrygt. Naboerne kunne
fornemme det. Man bandede ikke i kirken og heller ikke i stuen hos Ernst Andersen.
Mine forældre var noget særligt, fordi de gav
mig livet og hjalp mig godt af sted i verden. Men
de var langtfra fuldkomne. Ånden i hjemmet kunne spoleres af strenghed, vrede, gråd, tavshed og
uforløste konflikter. Opdragelsen dengang betonede lydighed mere end kærlighed, og det kunne
godt give sår i sindet på en følsom drengesjæl.
Ånden kunne fryse eller stivne, hvis der hang en
konflikt i luften. Men den tøede altid op igen. Det
gør, at når jeg i dag husker tilbage, så tænker jeg
altid på roen, trygheden og fællesskabet blandet
med gudsfrygt og humor. Mit barndomshjem
havde en særlig sjæl og ånd, og lidt af det tog jeg
med mig, da jeg flyttede hjemmefra.
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Dette enkle kald førte Simon og Andreas væk fra
deres fiskerbåde og hverdagsliv og ind i en radikal
ny livssituation i følgeskab med Jesus (MK 1,16-20).
Kaldet fik tag i dem; de adlød og begyndte livet
som menneskefiskere. Såre enkelt, ret udramatisk.
Men hvordan får jeg lyttet mig ind på Guds sendefrekvens om kaldet i mit liv? De gode nyheder
er, at Gud ikke er blevet mindre konkret i forhold
til at række specifikke kald til os i dag.
H VA D ER E T K A L D?

Kaldet
– af Gud
Af Frank Risbjerg Kristensen, lærer på Kristeligt
F o r b u n d f o r S t u d e r e n d e s L e d e r t r æ n i n g s c e n t e r, LTC

’Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til
menneskefiskere’. Så enkelt lød kaldet
til Simon og Andreas. Men hvad med
os? Hvordan kalder Gud os i dag?

Som kristne er vi først og fremmest kaldede til
at tilhøre Jesus; til at være ’rene og retfærdige’ i
troen; til at være børn af Gud. Det er de primære
kald i livet! Kaldet til at hvile i Guds nåde og i
frelsen hos Kristus. Det kald står foran og definerer udgangspunktet for alle andre kald som f.eks.
kaldet til:
at være lys og salt i verden (MATT 5,13-16)
at elske næsten betingelsesløst (MATT 22,34-40)
at være i mission (MATT 9,35-38)
at holde alt det, som Gud har befalet os (MATT
28,16-20)

at udføre opgaver, funktioner og tjenester i
kirken og i missionsarbejdet (1. KOR 12,27-31).
H VORDA N F INDE SIT K A L D?

Hvordan finder jeg ind i mit specifikke kald? Og
hænger dette kald i så fald sammen med mit valg
af erhverv, uddannelse, livspartner, bopæl osv?
Ser Gud helst, at jeg bliver præst eller missionær
frem for arkitekt eller bilmekaniker?
I en kort artikel som denne kan jeg ikke besvare
alle disse spørgsmål, men jeg vil fremhæve to vigtige faktorer, som har med det hele at gøre:
1 ) VI SK A L GENOPL IVE DEN
LUTH ERSK E K A L D -O G -S TA ND -TA NK E

Vi trænger til at få genforkyndt Luthers bibelske
erkendelser om livet i ’kald og stand’ – frigørende
og bindende.
Frigørende ved at få forkyndt, at det for Gud
ikke er frommere eller bedre at blive præst/missionær end at blive butiksassistent eller landmand.
Frigørende – fordi det frigør os fra forestillingen
om, at Gud ønsker, at alle kristne skal ernære
sig ved kristent arbejde og trække sig ud af det
almindelige hverdagsliv. Det sætter os fri til gøre
det, som Gud har lagt i os af evner, interesser og
muligheder i det helt almindelige hverdagsliv.
Bindende ved, at vi alle har et kald til at være
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’fuldtidskristen’; til at være et troværdigt, engageret kristent medmenneske på arbejdspladsen, i
fritidslivet og i menigheden.
Den lutherske kaldstanke hjælper os til at
engagere os i livet ud fra, hvem vi er og ud fra den
livsudrustning, som Gud har givet os. Den hjælper
os til at bede bønnen: Gud, hjælp mig til at afgøre,
om jeg skal læse teologi, fysik eller samfundskundskab – med mine gudgivne passioner, evner
og udrustning in mente. Jeg stoler på, at du, Gud,
vil guide og lede mig i min beslutning. Og midt i
dette har jeg brug for din velsignelse og hjælp til
at være et sandt Jesus-vidne og en trofast næste i
forhold til mennesker omkring mig.
2 ) VI SK A L GENOPL IVE T ROEN P Å ,
AT GU D VIRK EL IG VIL L EDE OS

Første skridt til denne genoplivning er at tro på,
at Gud faktisk har en mening om, hvad der ville
være en god hylde for mig at havne på, som det
menneske, han har skabt mig til at være (SL 139).
Det handler om at være i åben snak med Gud om,
at jeg har brug for hans ledelse, og at jeg – før alt
andet – ønsker at bruge mit liv til Guds ære og
menneskers gavn; ikke bare til min egen selvrealisering. Jeg er overbevist om, at når jeg er i bøn
og i dialog med Gud – så vil han virkelig lede og
skabe klarhed for mig, så jeg kan tage et konkret
valg og frimodigt gå i gang med det, som er mit
kald. (SL 37,4-5).
Det er netop denne position foran Gud, som
giver ham muligheden for at række os kaldet. Hvis
jeg ikke stiller mig selv ind på Guds sendefrekvens
i bøn,– i bibellæsning – i dialog med andre kristne–
i en aktiv spørgen efter hvad Gud vil med mig
og mit liv – så kan jeg være sikker på, at jeg ikke
kommer til at høre Guds konkrete kald eller se
den konkrete tjeneste, som netop kalder på mig.
Så bliver der nemlig aldrig rum for, at Gud kan
skabe en nød og/eller vision for noget, som klinger
i takt med hans kald ind i mit liv.
H VA D GØ R JEG – H ER O G NU –
I F ORHOL D TIL GU DS K A L D?

Gør som Esajas! Sig: ”Her er jeg, send mig” (ES 6,8).
Gør som Peter og Andreas! Følg i hælene på Jesus; lad hans nåde og kærlighed til dig stå forrest;
lyt dig til og snak med ham om, hvad det at være
menneskefisker og hverdagskristen skal handle
om i dit liv. Lad Jesus vise dig, hvor der er brug for
netop dig – lige nu og på den lange bane.

S . 14 — A n n o n c e r

NYHEDSMAIL

# 0 6 — D e c e m b e r 2015

# 0 6 — D e c e m b e r 2015

Modt ag DBIs
nyhedsmails og hold
dig or ientere t om
senes te ny t på DBI.
S c an Q R- k o d e n t il v e n s t r e o g t r y k ’s e n d ’
e ll e r s k r i v t il dk @ db i. e du o g t ilm e l d di g

Ta´ på bibelskole
Tid til Gud
Tid til andre
 Tid til dig selv



Frederiksborg Apotek
v/ apoteker Troels Ingemann

Slotsgade 26 · 3400 Hillerød
luthersk missions højskole
Telefon 4826 5600
APOTEKET HAR
DØGNVAGT

Frederiksborg
Apotek

DK-3400 Hillerød
· Tlf. 48 26 07 66 · lmh@lmh.dk · www.lmh.dk
Handicapvenlige
adgangsforhold
www.frederiksborg-apotek.dk

Oplev Bibelens land

v/ apoteker Troels Ingemann

Kontakt os for
bestilling af fly,
hotel eller billeje.

Slotsgade 26
3400 Hillerød
Telefon 48265600
APOTEKET HAR DØGNVAGT

Tag på egen hånd til
Israel, og oplev
netop det du ønsker.

www.felixrejser.dk
fxr@felixrejser.dk

A n n o n c e r — S . 15

Magasinpos t – MMP
ID - nr. 42472

S . 16 — A k t u e l k o m m e n t a r

# 0 6 — D e c e m b e r 2015

Mangel på
præster og et
par juleønsker
Af skoleleder Ebbe Kaas, medlem af DBIs st yrelse

I tiden op til jul er det højsæson for
gaveønsker, og i den r ige del af verden er
der ops tået en særegen indus tr i: Gaven til
dem, der har alt .

Til dem er der overraskende
meget af det, man ikke har brug
for. Men der er også muligheder
for at komme med nogle rigtige
juleønsker:
1) At teologistuderende fra
DBI og MF i Århus, som ønsker
at stå på kirkens gamle grund,
søger præstestillinger ude på
landet:
Det lyder utvivlsomt meget
lidt attraktivt at søge en præstestilling i Sønderjylland, Thy eller på Lolland. Uanset om man
selv har haft en spændende og
tryg barndom ude på landet, så
tænker mange, at der er ingen
grund til at overdrive med at
flytte på landet som voksen. Eller måske er man vokset op i en
by og derfor ikke ved, hvordan
det vil være at bo 10 km uden
for Skærbæk i Sønderjylland.
Men kaldet lyder: Lad den

bibelske forkyndelse også lyde i
landsdistrikterne.
2) En god præst: Det er jo
ikke ligegyldigt hvilken slags
præst et sogn får. Netop her
op til jul er der brug for at
fastholde julens budskab om
Jesusbarnet i krybben som
sand Gud og sandt menneske.
Den bibelske lære: ”Undfanget
ved Helligånden, født af jomfru
Maria” er under voldsomt pres.
Født af en jomfru kan da ikke
være historisk pålideligt. Men
som så meget andet i Skriften
får det fatale følger, hvis en sag
omskrives og omfortolkes. Det
er selve evangeliets kerne, som
tømmes for indhold, nemlig
inkarnationen; ”I kender vor
Herre Jesu Kristi nåde, at han
for jeres skyld blev fattig, skønt
han var rig, for at I kunne blive
rige ved hans fattigdom”.

Tak for
G ud s al magt
Engagerede s tuderende
DBIs venner

Bed om
Nye gavebreve
Til l id s fuld tro
En god eksamens tid

