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Vi udvi ser ikke foragt for andre
menneske ve d at fas tholde, at
de siger eller gør noget, som
vi mener er for ker t .

Vi er kommet godt i gang med et nyt semester,
og vi nyder simpelthen at have huset fyldt med
studerende, der spørger, diskuterer, lærer og i det
hele taget skaber et godt miljø her på stedet. Der
bliver terpet grammatik og græske gloser på livet
løs i kaffestuen. Det kan høres, at de nye bachelorstuderende har græsk på deres første år.
Jævnligt kigger de ”gamle” bachelorer, der er
begyndt på Det Teologiske Fakultet, forbi til en
snak og lidt mad, og på den måde sker der en fin
erfaringsudveksling mellem nye og garvede studerende. Det kommer der mange gode samtaler
ud af.
JERES GAVER ER IK K E F ORGÆ VES!

Når vi til hverdag glæder os over de studerende,
så takker og tænker vi også på jer, der måned for
måned og år efter år gør det muligt at drive så
meningsfuldt et sted som DBI. Vi er overbevist
om, at jeres gaver ikke er forgæves, men at I vil få

Carsten Hjorth Pedersen

glæde af vores studerende som færdiguddannede
præster, missionærer, menighedsmedarbejdere
etc. om nogle år.
Det ser ud til, at der sammenlagt kommer ca.
30 færdiguddannede teologer fra DBI og MF ud i
tjeneste om 3-4 år. Det glæder vi os over, og derfor mener vi, at jeres gaver virkelig har fremtid i
sig.
Ø KONOMIEN L IGE NU

Her og nu ser det ud til, at vi klarer os igennem
september måneds udgifter. Men vi er afhængige
af Guds godhed og jeres gaver for at komme godt
igennem resten af 2018. Hvis I gerne vil følge med
i DBIs gaveindtægter, så kan I altid gå ind på DBIs
hjemmeside dbi.edu og se den aktuelle situation:
Under menupunktet Støt DBI skal man klikke på
Aktuel status.
Har du overvejet en Betalingsserviceaftale? Se
indstikket i dette blad, eller kontakt Anni Bomholt Gautier på tlf. 33 69 55 11 eller abg@dbi.edu
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Ny julekalender på vej
Igen i år udgiver DBI en
julekalender. B es til den i god tid –
sids te år blev den revet væk .

A r t i k e l — S . 05

N UTIDIGE U DF ORDRINGER
TIL K RIS T EN T RO
I n t e r v i e w m e d l e k t o r Ja k o b Va l d e m a r O l s e n
a f m a s t e r s t u d e r e n d e L o u i s e H ø g i l d Pe d e r s e n

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

Allerede her på kanten af oktober er vi så småt i
julestemning på DBI. Det skyldes, at vi er i gang
med årets julekalender til jer!
Julekalenderen 2018 er skrevet af både studerende og ansatte på DBI. Den indeholder 24 små
refleksioner over julesalmevers, og den kan både
læses hjemme eller deles ud til venner, naboer og
kolleger etc. Man kan også lægge en stak kalendere i sin kirke eller missionshus sidst i november.
Kalenderen er vores julehilsen og tak til alle jer,
som har fulgt med i DBIs arbejde gennem året.
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Den kan bestilles på DBIs hjemmeside dbi.edu
allerede nu.
Kalenderen er gratis bortset fra forsendelsesomkostningerne. Dog vi vil også gerne bede jer
om at give en god gave til DBI, hvis du bestiller
flere kalendere. Kirker og organisationer, der
bestiller et større antal, og som har et ønske om
at betale for kalenderen, kan få en faktura fra
DBI. Nedenfor kan du få en smagsprøve på julekalenderen.
God læselyst og til den tid … glædelig jul!

… og knuste hjerter føler bedst,
hvad denne store frydefest
for glæde har at bringe.
I d e n n e s ø d e j u l e t i d , B r o r s o n 1732
D D S n r. 109, 6.

I

juletiden kan man falde over den ene rørende julekomedie efter den anden. Alle sammen kommunikerer de
nogenlunde denne pointe: I julen skal man ikke være
ensom, men glæde sig sammen med familien! Og alligevel ved vi jo alle sammen godt, at mange mennesker sidder
alene. Relationerne er brudte – og de bliver ikke helet, bare
fordi måneden pludselig hedder december.
Netop for dem, der lider, er der en særlig trøst at hente i julens budskab. Faktisk siger salmeverset, at det er det lidende
menneske, der bedst forstår julebudskabet. Måske fordi det er
det lidende menneske, der mest har brug for at høre om håbet
og lidelsens ophør. For julen er et forvarsel om, at en dag er al
lidelse forbi … (LÆS SLUTNINGEN I JULEKALENDEREN)

De t er dialogen mellem k r i s ten tro og de
t an ker, som men nesker g ø r sig uden for
k ir ken, der opt ager Jakob Valdemar Ol sen.

Hvad underviser du i, og hvorfor holder du specielt af netop de fag?
Jeg underviser i fag, der handler om filosofi, videnskabsteori, religionsfilosofi, trosforsvar, menneskesyn og troslære. Det er emner, som gør, at
der i mit arbejde til stadighed er en dialog mellem
kristen tro og de tanker, mennesker gør sig uden
for kirken. Det hjælper mig til at forholde mig til
nutidige spørgsmål ud fra en kristen tilgang.
Hvilke bøger har du skrevet?
Jeg har skrevet om filosofi, Søren Kierkegaard,
trosforsvar og har for nylig redigeret en bog om
kristen forkyndelse.
Hvad kan vi bruge din viden til?
Nutidige udfordringer til kristen tro er noget, der
optager mig, og jeg antager, at de fleste kristne
finder det emne interessant. Dog er nogle af de
spørgsmål, jeg dykker ned i, rimeligt teoretiske,
men de kan angribes på forskellige måder. Gennem min deltidsstilling som sognepræst er jeg i
stadig dialog med andre mennesker, og jeg øver
mig i at forklare ting på forskellige måder. Hvis
man ønsker at formidle kristen tro, så må man
også vide noget om det sprog og den tankegang,
som præger dem, man taler med. Filosofien kan
være en hjælp til at forstå, hvad der præger nutidig tænkning og dermed være brugbart i ønsket
om at finde de rette ord, så budskabet når igennem. Hvis man taler som om, man kommer fra en
anden planet, er et ikke altid let at blive forstået.

Hvis man vil formidle kristen tro, så må man også
vide noget om det sprog og den tankegang, som præger
dem, man taler med, udtaler Jakob Valdemar Olsen.

Hvad arbejder du med lige nu?
Der er flere bolde i luften. Jeg skal i løbet af efteråret skrive en artikel, som forholder sig til spørgsmålet om teologi som videnskab. Det vil sige
spørgsmålet om, hvad videnskab i det hele taget
er, om teologi med god ret kan kaldes videnskab
og om hvilke praktiske konsekvenser det må få
for teologien. Jeg arbejder videre med et projekt,
jeg har haft liggende om forholdet mellem fornuft
og kristen tro. Det vil sige, hvad fornuft er og om
troen på nogen måde er fornuftig. Jeg begynder
også at varme op til, at jeg snart skal til Etiopien
og undervise, og jeg prøver at sætte mig lidt ind i
nutidig afrikansk teologi. Også i Etiopien må jeg
finde de rette ord i formidlingen.
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BYGGE OP
– ELLE R
BYGGES OP ?
Peter g iver i s i t brev en s tæ r k
opford r i ng t il os om at komme til den
levende s ten, Kr is tus, for selv at lade os
for va nd le t il levende s ten.
Af stud.theol. Kristof fer Hummelmose Enevoldsen
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”Derfor skal I aflægge al ondskab og al svig og
hykleri og misundelse og enhver bagtalelse og
som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk,
for at I ved den kan vokse op til frelse, så sandt
I har smagt, at Herren er god. Kom til ham, den
levende sten, som blev vraget af mennesker,
men er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv
som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til
et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre,
som takket være Jesus Kristus er kærkomne for
Gud.” 1 Pet 2, 1-5
DERF OR! H VORF OR?

Peter starter sit 2. kapitel i 1. Petersbrev med et:
”Derfor skal I”. Og til det kunne vi spørge: Hvorfor skal vi? Peter kalder her de kristne til at leve
på en bestemt måde, og hans baggrund for dette
kald ligger i kapitel 1.
I sit første kapitel har Peter brugt vers 3-9 på at
gennemgå den fantastiske nåde, vi har i Kristus,
nemlig at Gud har genfødt os til et levende håb. I
vers 10-12 forklarer han, at vi har fået del i denne
nåde gennem Guds åbenbaring ved profeterne og nu endeligt i Jesus og begivenhederne omkring
ham. Derfor - altså fordi Gud har været os nådig
og givet os del i frelsens hemmelighed - så kalder
han os til et nyt og anderledes liv.
Det liv gennemgår Peter i resten af 1. kapitel og
i starten af 2. kapitel. Fx skal vi være årvågne og
klar. Vi skal leve helligt og afstå fra vores gamle
liv. Vi må undertrykke kødets lyster i os. Vi skal
leve som fremmede, Guds riges børn, i denne
verden. Vi skal elske hinanden som brødre og
søstre. Vi skal aflægge os ondskab, svig, hykleri,
misundelse og bagtalelse.
KOM TIL H A M …

Sådant et liv, som Peter her kalder os til, virker
både uopnåeligt, fantastisk og kristeligt. Det er,
som hvis du stod ved din tørkeramte græsplæne
og med al din autoritet bød den at blive grøn og
levende – det bliver den bare ikke. Du kunne
pege på naboens velvandede grønne plæne som
eksempel, men det hjalp ikke på din plæne, hvis
du ikke også vandede.
Peter fortæller os imidlertid ikke bare, at vi er
dyrt købt, og at vi nu må stramme op og leve det
kristelige liv i vores egen kraft. Nej, han fortæller
os hvordan, vi skal vande vores livs græsplæne,
så livet kommer ”nedefra”. Med tre simple ord

Ar tikel — S. 7

Kom til ham! viser Peter os vej til Kristus. Læs
om ham. Tal med ham. Tak ham. Bekend overfor
ham. Spørg ham om råd. Søg trøst hos ham. Kom
til ham – igen og igen hver eneste dag.
… I ORDE T

Lige inden Peters befriende vejledning om at
komme til Kristus, så opfordrer han os som nyfødte til at ”hige efter ordets rene mælk”. Invitationen til at komme til Kristus har en parallel i at
hige/stræbe efter Guds ord. Altså når du kommer
til Kristus, så higer du efter Guds ord, og når du
gør det, så kommer du til Kristus.
Selvfølgelig behøver du ikke sidde med en åben
Bibel hver gang du beder til, lovsynger, søger trøst
hos eller bekender din synd for Gud. Men Guds
ord er det eneste sted, hvor du virkelig kan høre
om Kristus og reelt mødes med ham. Hver gang
du henvender dig til Gud, gør du det sådan som
han beskriver sig selv i Ordet. Sagt på en anden
måde: Dit forhold til Gud er uadskilleligt fra dit
forhold til Guds selvtilkendegivelse, vores Bibel.
Peter tilskynder os til at hige efter mere Bibel.
Nogle gange giver det sig selv – man vil bare
have mere af det, som smager godt! Andre gange
mangler lysten. Som med små børn, der måske
er ved at få tænder eller har ondt i maven, så kan
man opleve, at hele deres lyst til mad stopper.
Men forældrene ved, at det gælder om at få noget i
de små, for det er det, de skal leve og vokse af. På
samme måde er det med den kristne og Guds ord.
… SOM BYGGER JER OP

Tilbage til Peters Derfor. Hvordan får vi ’grønnet’
vores græsplæne? Peter siger: ”Kom til ham (…)
og lad jer selv som levende sten bygges op”. Om
et ord står i aktiv eller passivt er ret så afgørende.
Der er stor forskel på ”Jeg bygger op” eller ”jeg
bygges op”. Gør du selv noget, eller bliver der
gjort noget med dig?
Pointen er: Kom til ham – og så gør Kristus
arbejdet i dig! Selvfølgeligt kaster vi os med alt,
hvad vi har, ind i kampen for at blive mere hellige, sådan som Peter tilskynder os til. Vi gør det
bare ikke ved spredt og udmattende fægtning,
men som han anviser: Ved at komme til Kristus,
som ikke blot sender os hjem på egen hånd til et
uoverskueligt projekt, men som selv træder ind i
vores syndige og rodede tilværelse, og begynder
sten for sten at bygge os op.

S. 08 — Ar tikel
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At bryde
et tabu
Da je g te gne de mit f ør s te gavebrev, var se x
s t adig e t t abu. De t er det ikke længere.
Af Børge Haahr Andersen, rek tor

Da jeg var 20 år gammel, tegnede jeg for første
gang et såkaldt gavebrev, hvor jeg forpligtede mig
til at give en fast %-del af min indkomst i 10 år.
Jeg kunne ikke finde ud af, hvem jeg skulle lade
min gavmildhed gå ud over, så jeg fordelte det ligeligt mellem to kristne organisationer. Jeg havde
omhyggeligt regnet det ud, sådan at jeg kom til at
give 10 % af min realindkomst.
Uden at det blev omtalt særligt højt, var det
noget, vi gjorde i mit kristne ungdomsmiljø
dengang. Bibellæsning og kirkegang hørte med til
kristen praksis; det gjorde økonomiske støtteordninger til kristent arbejde også, sådan at evangeliet kunne nå længere ud. Vi levede i et rigt land
og havde fået alt af Gud. Derfor reserverede vi 10
% af vores penge til Guds riges udbredelse.
U NGD OMSDILLE N HA R BIDT SIG FA S T

Jeg er aldrig kommet over denne ungdomsdille.
Her mere end 40 år efter administrerer jeg stadig
min økonomi efter disse principper. Jeg har aldrig
savnet pengene, fordi det altid har været en del
af mit liv. Jeg bliver sandsynligvis ved med det,
indtil jeg får gebis og rollator. Fordi vi var mange,
som fik det sådan, at det skulle vi gøre, har en

række indsamlingsorganisationer kunnet leve og
overleve. Jeg er selv ansat i én af dem i dag.
D ÉT MAN IK K E SNAK K ER OM

I disse år er der brug for en ny generation af
unge, der vil give deres arbejdsliv til evangeliets
udbredelse. Der er også brug for en anden gruppe
som gør det muligt ved at finansiere det økonomisk. Den kristne menighed er bundet sammen af
ubrydelige bånd. Et af båndene er, at nogle giver,
andre modtager. De, der giver materielle goder,
modtager måske åndelige goder, og vice versa.
I min ungdom lærte jeg ved Guds ord og ånd,
at Guds rige er det vigtigste. Det bør have min
bevågenhed, min tid, mine penge. Det lærer mig
på en konkret måde, at alt tilhører Gud. Man kan
sagtens udvikle sig til materialist, selv om man
giver regelmæssigt til kristent arbejde. Men den
økonomiske gavmildhed er et modtræk til materialismen og er med til at minde mig om, hvad
der er vigtigst her i livet.
Sex er ikke længere et tabu, men det er tabu at
give penge til kristent arbejde. Det snakker man
ikke om. Jeg har selv skullet tage tilløb i mere
end 40 år, før jeg fik nævnt det på tryk.
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Som unge og nygifte havde vi en nabo, en
ældre mand, som vi byttede avis med. En
af de mange ting, som jeg lærte af ham, var:
Vi er husholdere/forvaltere. Livet, evner,
tid, uddannelse og økonomi er Guds, og vi er sat som
forvaltere af det, Gud har betroet os. Penge, som gives
til DBI, er nogle af de betroede midler, som vi har fået
til låns af Gud. Vi er sat til at vurdere, hvor de bedst kan
gavne. At give penge til et arbejde medfører ansvarlighed, opmærksomhed, kærlighed og forhåbentligt også
lidt stolthed over det arbejde, som støttes.
Ebbe Kaas, skoleleder og medlem af DBIs styrelse

Det er med stor glæde, at jeg af og til har et
ærinde som frivillig på DBI. Jeg glæder mig over at
være til tjeneste med bl.a. at pakke breve og sidde
eksamensvagt. Det er herligt at møde de unge
studerende, lærerne og rektor og alle de andre dejlige positive
medarbejdere. Med glæde er jeg også med til at støtte DBI
økonomisk med mit månedlige bidrag, da det for mig er vigtigt,
at der uddannes unge mennesker til tjeneste som præster og
missionærer. Det er også vigtigt hver dag at lægge alle på DBI i
Guds hånd, og det gør vi ved at bede om velsignelse over alle,
der færdes på DBI.
Inge Funch Kofod, frivillig på DBI

Hvorfor støtter jeg DBI? Fordi DBI
har støttet kirken og mig først. De
har givet mig en bibeltro uddannelse,
de har givet mig forkyndere og ledere, som har tjent mig på forskellige måder og til
forskellige tider. DBI har også uddannet en del af
de missionærer, som vi udsender rundt omkring
i verden. Jeg støtter ikke kun DBI for at sige tak
– jeg støtter også som en fremtidsinvestering. En
investering i de studerende, der i Guds kraft og
med Guds ord skal bære og udbrede Guds riges
arbejde nu og i fremtiden.
Kristoffer Hummelmose Enevoldsen, stud.theol.

S . 10 — A r t i k e l
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Lev ikke i
fortidens
bekendelse
En af de kat as trofer, vi som kir ke
o g menighe d s tå r over for i disse år,
er s yndens nor maliser ing.
A f Pe t e r R a s k , f r i m e n i g h e d s p r æ s t i K i r k e n v e d S ø e r n e , S i l k e b o r g

Hvis profeten Jonas havde levet i vor tid, havde
han skabt store overskrifter og breaking news.
For gennem hans forkyndelse vendte 120.000
mennesker sig til Herren. De hørte Gud tale til
dem gennem profeten og handlede på det. Den
dom, som Gud ellers havde sagt, at han ville lade
falde over folket, blev afværget og alt var godt.
Undtagen hos Jonas, som nok havde håbet på, at
Gud ville handle anderledes med dem, end at vise
dem nåde og barmhjertighed.
ORD, DE R K R A DSE R

Men folkets omvendelse varede ikke ved. Den
rodfæstede sig ikke i byen og dens indbyggere.
Godt 130-150 år senere måtte Gud igen sende en
profet til byen med domsord, og til denne opgave
valgte Gud Nahum. En mand om hvem vi ikke
ved meget, men vi ved det vigtigste, nemlig at
han var lydig imod Guds kald, og derfor gik han
til byen og udråbte dom. Han prædikede uden
fanfare, uden at mange lagde mærke til ham og

hans mod. Han tjente Gud i skyggen, der hvor
ikke mange så det – han var tro i det små. Det
eksempel har vi brug for at besinde os på i vores
tid, som er plaget af selfier og selviscenesættelse.
Vi skal passe på, at vores behov for anerkendelse
ikke sliber kanter af de ord fra Gud, der kradser i
tidens selvforståelse. Ellers bekræfter vi ubevidst
almenreligiøsitetens gudsbillede om, at Gud er
harmløs og ufarlig. Det gudsbillede kan vi ikke
vaccinere os imod. Det trænger også ind i vores
miljøer og sætter frugter i form af manglende
gudsfrygt og ikke-konfronteret kærlighed til
verden.
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Mennesker, der er faldet i søvn, har brug for vækkelse, skriver Peter Rask.

nens børn og børnebørn. Og det føder spørgsmålet om, hvad vi gør i dag, når Gud minder os om
en synd i vores liv. Bekender vi den og beder om
tilgivelse – eller vænner vi os til den og nedskriver alvoren af den? Hvor man tidligere havde en
bibelsk frygt for synden er min oplevelse i dag
tit den, at mange har det med synd som med
bungy jump. Noget, der skal prøves og noget, som
man næsten mirakuløst kan trækkes op af igen,
når man har fået lang nok elastik. Man overser,
at synd er farligt, og at alt for mange er dykket
ned i den for aldrig at vende tilbage, fordi de for
sent opdager, at synd hverken er harmløs eller
kontrollabel.
SYNDENS NORM A L ISERING

Der er katastrofer, som sniger sig ind på os så
langsomt, at vi glemmer at få gjort noget ved dem
i tide. En af de katastrofer, vi som kirke og menighed står overfor i disse år, er syndens normalisering. Derfor har vi brug for at læse om en mand
som Nahum, fordi han minder os om syndens
alvor og Guds vrede, men også peger på Guds
godhed og barmhjertighed. Stærkest kommer det
til udtryk i vers 7 i kapitel 1, hvor Nahum siger at
Gud er et værn på nødens dag.
E T VÆ RN U DEN H U L L ER

TIDENS BUNGY JUMP

For mig er gennemlæsningen af Nahums bog en
stadig påmindelse om, at vi ikke kan leve i fortidens bekendelse. I Nineve havde omvendelsen
ikke ført til efterfølgelse hos vækkelsesgeneratio-
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Her hvor jeg bor, har vi ovenlysvinduer i stuen.
Sidste år opdagede jeg, at det regnede ind gennem et af vinduerne. Vores beskyttelse imod elementernes rasen var utæt, og et værn med huller
er i praksis ikke meget bevendt. Men vores Gud

er ikke et værn med huller. Kommer vi til han, er
vi helt sikre. Når vi læser i vores Bibel, kommer
i Guds menighed og deler sakramenterne, er det
ikke for at gøre Gud en tjeneste, men for at finde
et værn uden huller.
Pointen ligger i retningen. I næsten alle andre
vers i Nahums bog kapitel 1 fortæller Gud om,
hvad der sker med dem, som flygter fra ham; at
de vil blive indhentet og straffet. Men dem, som
ikke løber væk, men i stedet løber hen til ham,
vil han åbne sig for. Guds dom og straf kan ikke
trænge igennem eller nå dem, som har taget
deres tilflugt hos ham. Når vi afslutter nadveren
i den menighed, jeg arbejder for, gentager jeg
netop den pointe igen og igen, at der ingen fordømmelse er for den, som er i Kristus Jesus. Der
er ingen fordømmelse, og derfor skriver Paulus
senere i samme kapitel, at der heller ingen adskillelse er. For Gud er et værn uden huller.
VÆ K K EL SE

Det er derfor vigtigt, at vi ikke lever i fortidens
bekendelse og normaliserer synden i vores liv.
Det bedste middel imod dette har for mig selv
været at huske på taksigelsen. Ikke at tage frelsen
for givet, men dagligt forundres over, at selv jeg
med alt det, jeg rummer og bærer på, kan finde
nåde og barmhjertighed. For jeg tror, det er
sandt, at den, som har glemt at sige tak, er faldet
i søvn i sit liv. Og hvad har mennesker, som er
faldet i søvn, brug for? Vækkelse!
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BAC H E LOROP GAV E
I N Y T ES TA M E NTL IG
E KS EGES E
Hvor s t ø ve t o g vir kelighe ds f jer nt kan det ly de?
Har de t over hove de t noge t me d kir ken s o g
al mi ndel ige k r is tnes behov at gøre?
Når vi arbejder eksegetisk med bibeltekster, er det ikke bare nørderi, men
det handler om liv, tvivl og tro, skriver Mathias Richard Jefsen-Hansen.

Af stud.theol. Mathias Richard Jefsen- Hansen

Nytestamentlig eksegese er ikke bare teologisk
nørderi. Jeg er overbevist om, at det, jeg arbejdede med i min bacheloropgave, er vigtigt – ikke
bare for teologer, men for alle kristne. Læs videre,
hvis du vil vide, hvorfor.
”For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men
det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg” Rom 7,19
Du sikkert har hørt dette vers før, og det er
dette og de omkringliggende vers (ROM 7,14-25),
jeg har skrevet bacheloropgave om. Egentlig var
det lidt tilfældigt, at det lige blev disse vers. Men
jeg vidste, at jeg ville arbejde eksegetisk med en
tekst af Paulus. At arbejde eksegetisk vil sige, at
man arbejder med teksten på originalsproget med
det formål at forstå så præcist som muligt, hvad
teksten vil sige. Eksegetisk metode er en vigtig
teologisk grunddisciplin, som med rette fylder
rigtig meget på FIUC-DKs bacheloruddannelse.
Min arbejdsproces begyndte med, at jeg spurgte
min kloge vejleder Torben Kjær, om han havde
nogle gode forslag til Paulus-tekster, man kunne
arbejde med. Det havde han. Et af dem var Rom
7,14-25. Selvom det var lidt tilfældigt, at det lige
blev den tekst, er jeg faktisk ret glad for, at det
blev sådan. Mit arbejde med teksten er nemlig et

rigtig godt eksempel på, hvordan bibelsk eksegese kan være til gavn og glæde – ikke bare for
teologer, der skal have noget at nørde med, men
for alle kristne.

i, at man kan spejle sig i den. Tværtimod. Men
spejle sig i den, det må jeg indrømme, at jeg kan.
DE T, VI BYGGER T RO O G T EOLO GI P Å

F ORSK EL L IGE TOL K NINGER

Inden jeg begyndte at arbejde med teksten, vidste
jeg ikke så meget andet om den, end hvordan
man i min egen evangelisk-lutherske tradition
plejede at tolke den. Nemlig at Paulus beskriver
sin egen virkelighed som troende ved at skildre
en konflikt mellem det, han vil og det, han gør.
Jeg fandt dog hurtigt ud af, at det rent faktisk er
en meget omdiskuteret tekst, hvis man zoomer
lidt ud og ser på det større kirkelige landskab.
Faktisk er den tolkning, jeg kendte som en
selvfølgelighed, et minoritetssynspunkt på det
store teologiske verdenskort. Det mest udbredte
synspunkt er, at Paulus i teksten beskriver en
ikke-kristen tilstand.
Den store bredde i tolkningerne gjorde bestemt
ikke teksten mindre relevant at arbejde med. For
hvad nu, hvis jeg hele mit liv havde taget fejl i
min forståelse af teksten? Hvad hvis den i virkeligheden ikke handler om, hvordan det er at være
kristen? Så er der jo ikke megen trøst at hente

Netop det, at teksten ikke bare er et videnskabeligt forskningsobjekt, men rent faktisk handler
om mit eget liv, giver en særlig nerve og en særlig
berettigelse til nørderiet. For det handler ikke
bare om nørderi. Det handler om liv, tvivl og tro
i den virkelige verden. Det er netop det, der giver
eksegese-disciplinen sin berettigelse: Når vi arbejder med bibeltekster, arbejder vi med det, vi må
bygge vores tro og teologi på. Og her er teksten
fra Rom 7,14-25 et rigtigt godt eksempel. For det
er ikke ligegyldigt for mig om teksten beskriver
en kristens eller en ikke-kristens liv. Det har konkret sjælesørgerisk betydning, om jeg kan trøste
mig ved, at Paulus havde samme oplevelse i sit
kristenliv, som jeg har i mit. Det har afgørende
betydning for, hvordan og om jeg kan se på mig
selv som kristen. Muligvis kan du også selv spejle
dig i det?
O G RESU LTAT E T ?

Jeg nåede frem til, at Paulus beskriver sin egen

oplevelse som kristen. Resultatet var altså ikke
så eksotisk, men det betyder ikke, at jeg ikke
fik noget ud af at arbejde med teksten. For i mit
arbejde blev jeg mere og mere klar over, at der
faktisk fandtes gode argumenter ud fra teksten
for at tolke den sådan. Fx skriver Paulus i nutid,
ligesom i v.6, hvor han beskriver en kristen
tilstand. Dermed står teksten i kontrast til v.7-13,
hvor han beskriver en ikke-kristen fortid.
H VA D H A R KIRK EN BRUG F OR?

Kirken har brug for gode eksegeter, der bliver
uddannet til at arbejde grundigt med Biblens
tekster. Kirken har ikke brug for, at alle bliver
teologer. Tværtimod. Men kirken har brug for, at
nogle dygtiggør sig i fx bibelsk eksegese, så de kan
prædike, undervise, skrive bibelkommentarer
osv. til gavn og glæde for alle kristne. Det handler
nemlig ikke bare om nørderi, når man arbejder
eksegetisk med en bibeltekst, men om liv, tro og
tvivl i virkelighedens verden.

Før Darwin

Et forord til debatten om
skabelse og evolution
af Jens Bruun Kofoed

I debatten
om skabelse
og evolution
går bølgerne
ofte højt.
Ikke mindst
internt i de
kristne mil216 sider jøer, hvor
199,95 kr. der langtfra
er enighed
om, hvilke naturvidenskabelige
teorier, der er forenelige med en
bibelsk virkelighedsforståelse.
Professor Jens Bruun Kofoed, DBI,
giver er et tiltrængt overblik.
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Møde med
kirkeministeren
Af Børge Haahr Ander sen, rek tor på Dansk Bibel - Institut

Ved et møde den 20. augus t med kir keminis ter
Mette B ock fik Menigheds fakultetet og DBI en
mulighed for at få it alesat nogle problemer.

Ministeren havde velvilligt
takket ja til et møde med de to
institutioner for at drøfte fælles
kirkelige anliggender. Hun viste
sig at have et fint kendskab til
MF og DBI og et positivt syn
på videregående privatuddannelser som supplement til de
offentlige universiteter, og hun
fandt det positivt, at to private
selvfinansierede institutioner
er lykkedes med at slå igennem
med deres uddannelser.
Kirkeministeren var bevidst
om det kommende store generationsskifte i folkekirken. DBI
og MF påpegede, at de kunne
være med til at løse dette
påtrængende problem. MF og
FIUC-DK tilbyder i dag en teologiuddannelse, der er gratis for
staten. Dermed kan DBI og MF
afhjælpe præstemanglen i 10-20
% af de sognene, som ønsker en
præst med denne profil.
Regeringens dimensione-

ringspolitik er et varmt emne.
I praksis sætter denne politik
et fast loft over, hvor mange
studerende med en udenlandsk
bachelor universiteterne må
optage. Dette gør det især vanskeligt for alle MF’s studerende
at blive optaget på teologisk
institut i Århus. Kirkeministeren forstod problematikken og
opfordrede til, at man retter
direkte henvendelse til universitets ledelse.
Den vedvarende kamp for
SU blev også nævnt. Selvom
SU-problematikken ligger uden
for kirkeministerens ressortområde, har hun dog mulighed
for eventuelt at forelægge de
omtalte sager for andre regeringsmedlemmer.
Måske vil det afholdte møde
blive begyndelsen til, at nogle
sten kan ryddes af vejen for os.
Det er i hvert fald vores håb og
bøn.

Tak for
Nye s tuderende
G ud s ord s kraf t
Ly ttende s tuderende

Bed om
Flere s tuderende
Åndel ig dannel se
Gaver nok til at d r ive DBI

