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Regn er normalt ikke noget at skrive hjem om.
Men det var en temmelig fantastisk følelse at stå
ude i regnen og se vandet trænge ned i jorden
dén dag, hvor det rent faktisk regnede i denne
tørre, tørre sommer. Det er ca. samme følelse af
glæde, vi har
når vi ser, hvordan vores studerende vokser i
indsigt og erkendelse af Gud
når de færdiguddannede får arbejde og bruger
liv og evner i Guds tjeneste

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
Rektor Børge Haahr Andersen
Sekr.leder Ellen Lodahl Pedersen
Studiekoor. Peter Greek Kofod

når vi tager imod nye studerende ved semesterstart
når ansatte og studerende efter sommerens
lejre fortæller om gode samtaler med jer og om
opmuntringer til at fortsætte arbejdet
når vi ser, hvor mange af jer der igen og igen
beder for og støtter DBI
EN DAGS REGN F ORDA M PER H U RTIGT

Vi har lige akkurat klaret os gennem sommeren,
men efteråret bliver svært – rigtig svært. Ligesom virkningen af den ene dags regn hurtigt blev
indhentet af nye tørre dage, sådan er det også
med sommerens gaver. Vi har brug for en god
og regelmæssig gaveregn for at kunne undervise
både nye og gamle studerende.
Sidste år skrev vi om en stor arv, der var på
vej. Den har vi ikke fået endnu, og hvis ikke vi får
den udbetalt i 2018, så kommer vi til at mangle
en lille halv million kr. ekstra ud over de udgifter,
vi allerede har på budgettet. Det skyldes, at vi
ønsker at bruge arven til at uddanne ph.d.-studerende, som senere kan blive undervisere. Vi har
allerede to ph.d.-studerende.

PR. A BON N E NT A F DBI - P OS T E N V IL
SIK R E DBI E T OV E RS KUD

EN P BS - A F TA L E EL L ER E T GAVEBRE V?

Det er til stor hjælp for os, hvis du vil give dine
gaver via PBS eller via et gavebrev. Så ved vi nogenlunde, hvad vi kan regne med, og det gør det
lettere at lægge fornuftige budgetter. Ring eller
skriv til Anni Bomholt Gautier, hvis du vil have
hjælp til at oprette en PBS-aftale eller et gavebrev. Tlf. 33 69 55 11 eller mail abg@dbi.edu
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U R A NSAGEL IGE VEJE
Inter view med stud.theol. Ander s L andkildehus
af stud.theol. Kristof fer H. Enevoldsen

Et ny t under visningssemes ter
er begyndt, og vi er i fuld gang
med ar bejde og s tudier.

Dét er meningen med DBI
Til årets eksamensfest i juni fejrede vi 12 bachelorer, 2 cand.theol.er og 2 kommende missionærer. Det er lige præcis det, vi så gerne vil med
DBI: Sende dygtige bibeltro teologer ud i tjeneste
i Guds riges store og omfattende arbejde. Der er
10 bachelorer, der fortsætter studierne på Det
Teologiske Fakultet i København, én cand.theol.
søger præsteembede efter endt pastoralseminarium, og en anden cand.theol. er begyndt på en
ph.d. De to kommende missionærer er på vej til
England til videre uddannelse, før de rejser til
Peru.

Bliv udfordret af
blog på ctip.dk
Michael Agerbo Mørch blogger hver uge på hjemmesiden for Center for teologi i praksis. Her kan
du finde eftertænksomme analyser og skarpe
udsagn, der sætter refleksionen i gang. Måske er
du enig – måske ikke. Men det er helt bestemt
værd at følge med, når Michael blogger om kirke,
kolonihave og kristne – for nu bare at nævne ét
emne.

Foredragskatalog fra CTIP
DBIs Center for teologi i praksis sender et nyt
foredragskatalog på gaden. Det kan hentes elektronisk på ctip.dk eller bestilles fysisk på dbi@
dbi.edu. Vi glæder os til at komme rundt til jer

med tankevækkende foredrag og kursusrækker.
Husk at du altid kan skrive til ctipadmin@dbi.edu
hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

Udgivelse af skabelsesbog
Vi holder på DBI d. 3. september kl. 16-18 en lille
reception i anledning af Kolon Forlags udgivelse
af Jens Bruun Kofoeds seneste bog Før Darwin.
Et forord til debatten om skabelse og evolution.
Efter et kort introduktionsforedrag vil der blive
tid til en kort debat og et lille traktement. Alle er
velkomne.

Januarkursus 24.-26. jan.
I 2019 holder vi igen et januarkursus på DBI.
Emnet bliver Gammel Testamente, og et program
kommer på DBIs hjemmeside efter sommerferien.

Sådan behandler
vi dine data
Ligesom alle andre har DBI også lavet en privatlivspolitik, der viser, hvordan vi behandler dine
data, og hvornår vi sletter dem igen efter endt behandling. Hvis du er bidragsyder til DBI, så kræver
regnskabsloven, at vi opbevarer dine data i fem år
efter seneste gave (inklusiv indeværende år). Derefter sletter vi dine data, med mindre du fx også
holder DBI-posten eller modtager et nyhedsbrev
fra DBI. Læs mere på dbi.edu/organisation

Af klar ingen lod vente på sig,
da Ander s sku l le b esl utte sig
for e t s tudiu m. Nu ve d han,
at han er de t r igtige s te d.
Jeg havde besluttet at invitere sønderjyden Anders Landkildehus på hans første cafetur efter et
helt år som studerende på FIUC-DK i København.
Vi fik en Americano (det tætteste, man kommer
på sort café-kaffe), og så begyndte samtalen om
teologistudiet, om mavefornemmelser og om
fremtiden.
Anders overvejede godt nok i slutningen af
gymnasiet at begynde at læse teologi, men det
var blot en af flere muligheder. Så tiden efter
blev brugt til arbejde, bibelskoler og rejser – men
skønt ansøgningsfristen til teologistudiet nærmede sig, så udeblev afklaringen. Det virkede
nærmest sådan, at jo nærmere fristen kom, jo
oftere skiftede han mening. Alligevel valgte han
teologien – i første omgang for et år. Selv beskriver han vejen til teologistudiet og DBI som
”uransagelig”.
A RBEJDE A K A DEMISK O G
PERSONL IGT M ED T EOLO GI

Når jeg nu et år senere spørger ham, om han har
fået afklaring, svarer han: ”Ja - mavefornemmelsen er god! Efter lidt tilvænning gik jeg fra at ville
studere et år på FIUC-DK på DBI til i hvert fald
at få en bachelor. Lidt senere begyndte jeg også
at overveje en kandidat i teologi, så nu regner
jeg med hele pakken.” Afklaringen er et resultat
af to ting: Studiet er spændende, og så føler han,
at han er landet på den rigtige hylde i forhold til,
hvad han trives i, og hvad han gerne vil bruges til.
Den største udfordring består i at skulle arbejde
akademisk med teologi. ”At holde teologien ud
i armslængde, så man bedre kan arbejde med
den – uden at det bliver upersonligt.” Særligt det
sidste – ikke at miste det levende forhold til teo-

logiens indhold – har fællesskabet på DBI hjulpet
godt til. Her får studiet en personlig og åndelig
vinkel i læsegrupper og tilfældige samtaler med
medstuderende og undervisere.
F REM TIDEN?

Fremtiden er også uafklaret for Anders. Men
han vil gerne formidle evangeliet i undervisning
og forkyndelse. Det har han allerede haft rig
mulighed for som ungdomsforkynder. Dog vil han
heller ikke udelukke at arbejde med sjælesorg
eller diakoni. Men uanset hvor Guds uransagelige
veje fremover vil føre ham hen, så bliver det med
en solid bibeltro teologisk uddannelse og moden
åndelighed i bagagen.
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LIV SANS KUEL S E R
OG
VE R DE NS BIL LEDE R
Mi ne b ø r n s sa m t a ler giver mig e t
f i nger p e g om, h vilke spørgsmå l og s var
om tro en o g l ive t, der præ ger tiden.
A f Ja k o b Va l d e m a r O l s e n , F ø r s t e a m a n u e n s i s ,
ph.d. i religionsfilosofi og systematisk teologi på FIUC- DK
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Det hænder af og til, at jeg taler med mine to
drenge om tro, verden og de store spørgsmål.
De går i 6. og 7. klasse og har kammerater af
forskellig overbevisning. Meget tidligt i livet er det
blevet tydeligt for dem, at der er varierende svar
på grundlæggende spørgsmål. De går i klasse med
muslimer, ateister og børn med uklare og sammensatte svar på alt mellem himmel og jord.
SP Ø RGSM Å L O G SVA R

Hvis jeg skal klæde dem på til den samtale, som
tidligt er blevet en del af deres liv og vil være det
i mange år fremover, så er jeg nødt til at være
i dialog med dem om, hvilke mulige svar man
kan give på spørgsmål om universets oprindelse,
forskellen på godt og ondt, viljens frihed og så
videre. Hvis jeg var ligeglad med de spørgsmål og
svar, der rumsterer i mine børns hoveder, ville jeg
svigte dem. Svar skal de nok finde, spørgsmålet er
bare, hvor de finder dem.
Variationen i svarene støder jeg ikke kun på
gennem samtaler med mine børn og deres kammerater, men også når jeg snakker med mine
naboer, med studerende på Dansk Bibel-Institut
eller med mennesker i kirken for hvem det er
mere eller mindre eksotisk at være i kirke om
søndagen. Men noget af det, som mine børns samtaler og erfaringer peger på, er, hvilke svar der vil
præge Danmark i tiden fremover, selvom der også
på dette område er en tendens til modefænomener, som kommer og går.
E T KORT OVER L IVSA NSKU EL SER

Det er tydeligt, at der er en sammenhæng mellem
overordnede svar og konkrete svar, mellem det
grundlæggende og det specifikke, på trods af, at
man ofte kan støde på fejlslutninger og uklarheder.
Hvis for eksempel Gud forkastes som en virkelighed, så må man finde en anden årsag end Gud som
forklaring på, at der overhovedet er noget. Hvis naturlove styrer alt, kan det være svært at få plads til
godt og ondt. De forskellige svar hænger sammen.
Derfor kan det være sundt at forsøge at få overblik
over livsanskuelser og verdensbilleder for derigennem at få tegnet et kort over den verden, vi lever i,
så vi bedre kan orientere os og finde vej.
Nu er det sådan med kort, at de hurtigt bliver
forældede. GPS’en skal jævnligt opdateres, fordi
nye veje kommer til. Det gælder også, når det
drejer sig om livsanskuelser. Men midt i foran-
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dringerne, er der nogle mønstre og grundlæggende ruter, der ligger fast, selvom der kan opstå
snoninger her og der.
ERFA RINGEN U DF ORDRER AT EISM EN

En grundlæggende læsning af verden, som har
bidt sig fast i moderne tid, er ateisme og materialisme. Et andet verdensbillede, som også er populært, kan kaldes panteisme eller spiritualitet. De
to livsanskuelser vil jeg rejse nogle kritiske spørgsmål til som et eksempel på en vigtig samtale.
Ateistisk materialisme har en trosbekendelse,
der siger, at materie og naturlove er den grundlæggende forklaring på alt: Der er stor variation
på jorden og i universet, men udgangspunktet er
egentlig simpelt. Det udgangspunkt står overfor
flere udfordringer, men jeg vil bare nævne to her:
Alle mennesker har en erfaring af godt og ondt;
at det er virkelige realiteter i denne verden og
ikke bare menneskelige konstruktioner. Hvis man
tager et barn i armene og umotiveret skærer det
igennem og efterlader det livløst, er det ondt. Det
er en spontan reaktion. Men hvordan kan man
overhovedet begrunde godt og ondt, hvis alt har
sin årsag i materie og naturlove? En sten er ikke
ond. Naturloven er ikke god i sig selv, den er der
bare. En kat handler pr. instinkt og kommer ikke
i fængsel, hvis den dræber en sød mus. Erfaringen
af objektivt godt og ondt bliver meningsløs, hvis
udgangspunktet er materie og naturlove alene.
En anden tydelig udfordring er erfaringen af bevidsthed, intention og valg, for det er ikke noget
en sten har meget af. Hvordan er det muligt at
forklare bevidsthed ud fra materie alene?
ERFA RINGEN U DF ORDRER PA NT EISM EN

Det sidste spørgsmål fører mig videre til det panteistiske eller spirituelle verdensbillede. Der er
nogle, der hævder, at vi misforstår verden, fordi
vi ubevidst opererer med en skelnen mellem natur og kultur, mellem materie og bevidsthed, men
i virkeligheden ligger det åndelige i alt, hvilket er
årsagen til, at vi i universets historie bevæger os
fra sten til bevidsthed. Men lignende spørgsmål
som ovenfor kan rejses her, for hvordan kan det
give mening at tale om bevidsthed eller etik i en
sten eller et bord?
Erfaringen af bevidsthed, personlighed og etik
falder i stedet på plads, når vi forholder os til en
personlig Gud.
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Regn ikke
med den
Penge som afgud er ikke forbeholdt de rige – det er en risiko for alle.

Rigdom, som egentlig er en velsignelse fra
Gud, kan komme til at erobre hans plads og
være det, som vi for venter os alt godt fra.
Af Samuel Kjøller - Hansen, BA -studerende på FIUC- DK

K RIS T ENT SEL L-OF F ?

Nogle køber deres første bil, når de bliver 18. Jeg
købte min første Mærsk-aktie for 43.000 hårdt
optjente kroner. Jeg var nu endelig blevet investor. Er penge så blevet en afgud? Ikke nødvendigvis, men det rummer en mulighed for det, og
det er netop det, som denne artikel vil sige nogle
ord omkring.
GU D SOM NATIONALBA N KDIR E K TØ R

En af nationalbankens opgaver er at forsyne det
danske samfund med kontanter. Gud lader os
indgå i dette system ved at give os kompetencer og energi, så vi kan lønnes for vores udførte
arbejde. Han er altså vores nationalbankdirektør,
der forsyner os med penge.
Penge giver os mulighed for at forsørge familien, støtte mennesker i nød, støtte missionalt
arbejde osv. Penge er altså ikke blot en nødvendighed i et moderne samfund, men er overordnet set også en velsignelse fra Gud, der giver os
mulighed for at handle godt. Nogle velsigner Gud
endda med en stor rigdom, ligesom han gjorde
med Abraham og David. Og det er bestemt ingen
skam, selvom der i vores menigheder måske kan

være en tendens til, at en middelindkomst anses
som det optimale.
Men ligesom vi har et kald til at nå alle folkeslag, har vi vel også et kald til at nå alle samfundslag? Også dem med direktørløn og som bor
på Strandvejen? Men hvis vi slet ikke færdes
blandt disse mennesker, er det tvivlsomt – tror
jeg – om vi formår at række dem den ultimative
rigdom, frelsen ved Jesus. Millionæren har altså
også brug for Jesus. For selvom man er rig på
bankbogen, er man ikke nødvendigvis rig menneskeligt og åndeligt.
HJERTE T SOM PRODUK TIONSCHEF

Vi må være bevidste om, hvad kærlighed til penge
kan føre med sig. For hjertet er en afgudsfabrik.
Det har en evne til at producere afguder af selv
det allerbedste materiale. Derfor kan penge, som
egentlig er en velsignelse fra Gud, komme til at
erobre han plads og være det, som vi forventer os
alt godt fra.

Er svaret, at vi skal sælge alt, hvad vi ejer, ligesom den rige unge mand får besked på af Jesus?
For denne mand var materiel rigdom blevet en
afgud, og derfor måtte Jesus stille ham et ultimatum: Kristus eller det materielle.
Som investor oplevede jeg ikke selv et direkte
ultimatum. Alligevel blev Jesu advarsel om ikke
at tjene to herrer ret konkret for mig. Min investering kaldte på min udelte opmærksomhed.
Mange gange dagligt fulgte jeg aktiekursernes
udvikling, og til sidst måtte jeg indse, at investeringen var ved at fylde for meget, og at jeg derfor
skulle skille mig af med den.
Samtidig er det blevet klart for mig, at det ikke
kun er den, der tjener mange penge, som kan
have penge som afgud. Risikoen er helt sikkert
større for dem. Men også en studerende med eller
uden SU kan have så stort et fokus på de penge,
man ikke har, at det kan blive en afgud for én.
Derfor stiller Jesus heller ikke et generelt ultimatum om at sælge alt, men peger på, at vi må
skille os af med alt, der fører os til fald.
REGN IK K E M ED DEN

Vi kan ikke tale om rigdom uden også at tale om
rigdommens blændværk. Her er kong David værd
at lytte til. Han siger i Sl. 62,11: ”selv om rigdom-

men vokser, så regn ikke med den.”
Rigdom kan gøre os blinde, fordi den har en
evne til at bedrage os. Den er simpelthen en god
løgner. Om det så er en ny bil, smartphone eller
en stor bunke bøger, vi drømmer om, så vil det
aldrig kunne tilfredsstille os mere end et øjeblik.
Rigdommen siger altid: Jeg vil have mere!
For et par år siden fandt nogle canadiske
forskere frem til, at den ’stressende begivenhed’,
som hyppigst førte til selvmord eller selvmordsforsøg, handlede om penge. Nok kan skilsmisser,
overfald og seksuelle overgreb påvirke os voldsomt, men den faktor, der altså for alvor kan føre
til mismod og fortvivlelse, er noget så simpelt
som penge. Resultatet afslører, hvor tilbøjelige
vi som mennesker er til at gøre os afhængige og
alene regne med vores rigdom.
Et andet forskningsprojekt fra Bosten College
havde fulgt 165 amerikanske millionærer, der
i gennemsnit sad inde med 430 mio. kr. Forskningen viste, at ”de rige i bund og grund er en
misfornøjet flok”. Pengene bidrog til en stærk
bekymring ift. om de havde nok af dem, og de
havde derfor et ønske om i gennemsnit at tjene
25% mere.
Økonomisk rigdom vil aldrig kunne levere den
tilfredshed, som den lover. Derfor må vi med
David sige om rigdommen: Regn ikke med den!
David fører os dog videre i erkendelsen, når han
i stedet konkluderer, at ”kun hos Gud finder min
sjæl ro” (SL. 62,2).

S . 10 — A r t i k e l

# 0 4 — S e p t e m b e r 2018

Tørke
Tør ken ha r ra mt Dan mar k h ård t
denne sommer. Men t ø r ken kan
også ra mme vores kr is ten liv.
Af stud.theol. Henrik K . L ar sen, DBIs ungdomsrejsesekretær
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”Mens du måske har ligget og svedt på stranden,
har landmændene svedt over udsigten til en ødelagt høst i år.” Sådan startede en artikel fra dr.dk,
som blev bragt i juni måned. Forsommeren i år
var historisk varm, så varm, at ikke engang mine
bedsteforældre eller oldeforældre har oplevet noget lignende. Chancen for at jeg kommer til at opleve noget lignende igen er utroligt lille. Faktisk,
så påpeger selv de mest optimistiske prognoser, at
en maj måned med tilsvarende temperaturer kun
vil forekomme én gang i løbet af de næste 400 år.
Selv synes jeg, at maj måned var fantastisk.
Sommeren kom bragende, og jeg nød den med
bl.a. is og badeture, for selv havtemperaturen
sneg sig hurtigt op på et fornuftigt niveau. Der var
faktisk kun gode ting at sige om dette års forår hvis man havde lidt tid tilovers til at nyde den.
Trods alt det gode som forsommeren bragte os,
var der alligevel nogle, som ikke var lige så glade
for varmen som jeg. Da jeg lå og svedte på stranden, så svedte flere landmænd for deres økonomiske investeringer. Den manglende nedbør betød
nemlig for flere af dem, at de havde udsigt til en
ringe høst og derfor skulle være glade, hvis de
blot kunne dække deres omkostninger i forbindelse med såningen. Indtjeningen blev i bogstavelig forstand svitset af megen sol og for lidt nedbør.
Denne tørke har fået mig til at tænke på, at tørke gentagne gange bruges som billede i Bibelen. I
Esajas 24 står der i et afsnit om verdens undergang, at: ”Jorden sørger og visner, verden sygner
hen og visner, himlen og jorden sygner hen.” I
lille skala er det lige præcis det, som landbruget
i Danmark har oplevet i dette forår, hvor høstprognosen står på dårlig høst forårsaget af tørke.
Afgrøderne visner, ligesom jordkloden langsomt,
men sikkert gør det samme.
Jeg er velsignet med et liv i Danmark i år 2018,
hvor jeg altid kan slukke min tørst eller spise en
skive rugbrød, hvis jeg bliver sulten. En velsignelse og tryghed, som jeg aldrig tror, jeg helt vil
forstå dybden af. Men min erfaring ville nok have
været helt anderledes, hvis jeg var født i Danmark
for 3-400 år siden. Her ville jeg have oplevet en
langt større konsekvens ved en fejlslagen høst,
end jeg oplever den i dag, for hungersnød var et
tilbagevendende fænomen i hele Europa.
Selv har jeg aldrig, for alvor, oplevet ikke at
kunne få noget at drikke, hvis jeg var tørstig. Jeg
har aldrig skullet gå sulten i seng, fordi vi var lø-
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bet tør for mad, og da slet ikke som følge af tørke
og fejlslagen høst – og så alligevel. Når jeg tænker
efter, oplever jeg måske alligevel tørken ind i mellem. Nogle gange er jeg i hvert fald tør indeni.
Generelt er tørken inden i noget, jeg tror alle
mennesker erfarer. Den, der endnu ikke kender
Gud, kan opleve længslens tørke. De mærker,
at de stille og roligt, et eller andet sted inden i,
visner. De ved måske ikke hvorfor, men de erfarer
det. Salme 1 sætter ord på, hvad de leder efter,
nemlig den lykke, som følger den, der ikke vandrer efter ugudeliges råd og som ikke går på synderes vej. Det, de leder efter, er den glæde, der
indfinder sig, når man har sin styrke i Herren.

Du må gå til
kilden, hvis du
vil have liv.
Vi, der tror, kan også godt føle os tørre og visne
indeni. Vi kan godt mangle syn for vores glæde
i Herren. Som regel sker dette, når vi glemmer
kilden til vores liv. Den kilde, som gør os friske
indeni. Vi, som tror, har en kilde indeni. En kilde,
der flyder over med levende vand, som gør os
levende. På en eller anden måde kan det alligevel lykkes os at glemme det og fortynde vores
levende vand op med alt muligt andet vand – økonomisk sikkerhed, mad, Facebook, en bestemt
livsstil, gaming, fester, kærlighed, venner eller
noget helt andet. Problemet med alt dette er, at
det ikke afhjælper vores indre tørke. Gode ting og
aktiviteter kan måske give os to dråber fred her,
og tre dråber glæde der, men det varer ikke ved.
Glæden tørrer ud.
Jesus siger: drik jordisk vand, og du vil tørste
igen, drik mit vand, og du skal aldrig mere tørste.
Han siger, hvis du vil have mit vand – så spørg mig
om det, og du skal få det. Han siger, kom til mig og
drik. Når du indimellem føler dig tør, så overvej,
hvad det er for noget vand, du drikker. Jesus ønsker at give dig livgivende vand, så du i stedet for
at være vissen, kan være fuld af liv. Du kan altid gå
til ham, også når du er i fare for at tørre ud.
Du må gå til kilden, hvis du vil have liv. Det må
vi alle sammen! Gå, og få liv.
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I DI A LO G
ME D A N DR E
LIV SA NSKU E L S E R
Hv il ke sp ø rgs må l s tiller
mennes ker i din omga ngskre ds?

hele bare ren kemi og naturlige processer? Er
livet bare meningsløst uden et højere formål?
Lever Jens ud fra denne tro – eller går han alligevel efter at skabe en mening, som så bare er
en illusion?

Af Frank Risbjerg Kristensen, konsulent i ELM og terapeut

Jakob V. Olsen har i forrige artikel beskrevet vigtigheden af, at vi som kristne sætter os ind i vores
medmenneskers forståelsesramme for livet. Jeg
vil her fortsætte i samme spor med en dialog med
to mennesker, som har hhv. a) et ateistisk-materialistisk livssyn og b) et spirituelt-panteistisk
livssyn.
A . AT EIS TISK- M AT E RI A LIS TIS K

Du snakker med din kollega Jens. Han ved, du er
kristen – og synes, det er lidt mærkeligt. Jens tror
på videnskaben og naturlovene. En dag spørger
Jens dig: ”Hvordan kan du dog tro på Bibelen?
Det er jo bare en bog med religiøs overtro og
nonsens om verdens skabelse!”
Hvad kan du svare?
1. Jens tror ikke på Gud, så det nytter ikke at forsvare Bibelen. Du og Jens må derfor snakke om,
hvad der giver mest mening: At tro på, at der er
en Gud, der står bag det hele – eller at tro på, at
der ikke findes en Gud. Du og Jens vil havne det
samme sted: ”Jeg kan tro, det jeg tror – men jeg
kan ikke bevise, det jeg tror”. Giver det så mest

mening at tro på, at Gud findes – eller at tro på
det modsatte? Hvad passer med vores erfaringer
og det levede liv? I hvilket verdensbillede er der
mest rum for at være et helt og fuldt menneske?
2. Jens står på et ateistisk-materialistisk fundament, som ikke har de mest meningsfulde svar på
livets store spørgsmål. Se her:
a. Hvordan er verden blevet til? Naturvidenskaben har stærke Big-bang-hypoteser om universets tilblivelse; men intet svar på hvem/hvad,
der har sat det hele i gang. Den har derimod
en tese om, at ’intet bliver til ud af ingenting’.
Som kristne tror vi på, at den evige Gud er
skaberen/igangsætteren. Men Jens kan ikke
have noget konkret svar på, hvad der satte det
hele i gang, for det svar kan ikke findes i skaberværket. Han står med et ateistisk uløseligt
dilemma: Der er noget skabt – men hvad/hvem
frembragte det?
b. Hvad er meningen med livet? I dette livssyn
findes der ikke noget, der giver speciel værdi og
mening til menneskelivet ud over de naturlige
processer. Et menneske har dermed ikke højere naturlig værdi end en myre. Spørg fx Jens
om, hvad kærlighed, sorg, glæde, skabertrang
og behov for mening og fremtidshåb er? Er det

B . SPIRIT U ELT-PA NT EIS TISK

Du møder læreren Hanne, som er optaget af bæredygtighed, spiritualitet og holistisk livsstil. Hun
fortæller passioneret om sit seneste mindfulnesskursus, hvor hun kom helt i zen med sig selv. Du
lytter interesseret og fortæller, at du er kristen.
Hanne bliver fjern i blikket: ”Spændende, men
for mig er kristendommen spærret inde i moral
og en fastlåst måde at være i livet på. Jeg tror på
det guddommelige, en kosmisk ro og kærlighed;
men ikke på en rethaverisk Gud, som holder øje
med os.”
Et par hints:
1. Hanne har en spirituel livsanskuelse, hvor
det er selvet og dets udvikling, ro, harmoni og
autonomi, der er i centrum. Og så vil hun redde
verden. Men hendes måde at gå til livet på er
meget langt væk fra den kristne vej:
a. Hanne har ikke brug for en personlig Gud
at relatere til. Spiritualiteten er indadvendt,
selvudviklende og buddhistisk inspireret. Den
er forankret i en tro på selvrealisering og på at
finde balance i livet. Meningen i livet skaber og
finder man selv.

b. Hanne ønsker ikke at blive moralsk forankret
religiøst. I hendes verdensbillede er moralske
normer ikke religiøst betinget, men noget, vi
finder hos os selv og i livet med hinanden. Moral er en subjektiv og kollektiv elastisk størrelse.
c. Hanne mener, at enhver er ”salig i sin egen tro”
– og at hendes tro og overbevisning er lige så
god som min. Hun vil ikke pådutte andre noget.
Hun er indlejret i den relativistiske tankegang
om, at der ikke findes nogen absolut sandhed i
dette liv.
2. Hannes tankegang er et mix af vestlig efterkristen filosofisk konstruktionisme, ateistisk psykologi og østlig religiøsitet. Selvet er det vigtigste
omdrejnings- og forankringspunkt. Prøv at udfordre hendes relativistiske forståelse af, at der ikke
findes absolutte sandheder, og at man må skabe
sig selv og finde sine egne sandheder m.v. Spørg
om det ikke er en ret ’absolut sandhed’ at påstå,
at der ikke findes nogen absolut sandhed. Lever
hun egentlig efter sin egen ’filosofi’? Spørg om der
for hende ikke findes noget, der er ultimativt godt
eller ondt i tilværelsen, noget universelt i forhold
til, hvad der er godt eller ondt?
Jesus er svaret – men hvad spørger dine venner
om?
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Det var som
tabt, men er
genfundet
Af Børge Haahr Ander sen, rek tor på Dansk Bibel - Institut

Trods for skelligheden i kultur og
konteks t er der en for bavsende
aktualitet over Luther s for midling.

En positiv virkning af Lutherfejringen sidste år er en række
Luther-udgivelse, og her året
efter har én mands mangeårige
arbejde med Luther overgået
det alt sammen. ”Den store
Lutherserie” på 33 bind indeholder både kendte og mindre
kendte Luthertekster serveret i
en ny oversættelse. Det er Finn
B. Andersen, som nogle af os
kender gennem hjemmesiden,
lutherdansk.dk, der står bag
denne imponerende forskningsmæssige og formidlingsmæssige
præstation. Hans oversættelse
fra latin eller gammeltysk er
både forståelig og læseværdig.
Jeg er selv gået i gang med to
bind, ”Kirkepostillen”, en prædikensamling til hele kirkeåret
og både epistel- og evangelieprædikener. Den eneste danske
oversættelse af denne prædi-

kensamling er fra 1860’erne.
Ellers findes i Danmark og
Norge kun en kirkepostille, som
er sammenklippede stykker fra
vidt forskellige prædikener.
Luther har selv en ukuelig tro
på det forkyndte ords iboende
virkekraft. Og hvem ved, hvad
der vil ske, hvis vi i dag bliver
ligeså optaget af evangeliet som
en gruppe mennesker blev for
500 år siden. Det var som tabt,
men er genfundet, skriver den
norske salmedigter Landstad
om evangeliets vekslende vilkår
i Norge. Eller som Lutherdisciplen Veit Dietrick siger i
en bøn i tilknytning til Luthers
prædiken til 13. søndag efter
trinitatis: Vi takker dig af hjertens grund, fordi du har ladet
os leve i denne salige tid, da
vi kan høre dit hellige evangelium.

