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Livet  
i Jesu Kristi oppstandelse 
Av Odd-Arne Sørensen 

” Lovet være Gud, vår Herre Jesu 
Kristi Far, han som i sin rike miskunn 
har født oss på ny til et levende håp 
ved Jesu Kristi oppstandelse fra de 
døde.” (1. Pet 1;3) 

Halleluja!  Kristus er oppstanden og 
er en levende frelser. Ved hans opp-
standelse har vi som tror på ham fått 
et nytt liv, et åndelig liv, et liv som er 
i stand til å leve i en annen dimensjon 
enn det liv vi nå har her på Jorden. 
Det kristne håp – håpet om herlighet - 
er et levende håp knyttet til oppstan-
delsen og som strekker seg ut av tiden 
og inn i evigheten.  «Derfor, hvis 
noen er i Kristus, er han en ny skap-
ning. Det gamle er borte, se, det nye 
er blitt til.» (2.kor 5;17)   
 
«I Kristus», betyr at vi er knyttet til 
Kristus, som grenene på et vintre, 
eller som lemmer på et legeme.  Når 
en gren podes inn på et vintre, gror 
plantene sammen til en enhet. I dåpen 
blir vi, ved Guds nåde, innpodet i 
Kristus og forenet med ham i en hel-
lig symbiose, der han er den givende 

part og vi den mottagende part.  Kristus 
er vintreet, vi er grenene. Hensikten med 
grenene er at de skal bære frukt.   Vin-
gårdsmannen er interessert i frukten. 
Åndens frukter er: «kjærlighet, glede, 
fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, 
trofasthet, ydmykhet og selvbeherskel-
se.» (Gal. 5,22)   Jesus sier: «Den som 
blir i meg og jeg i ham, han bærer mye 
frukt, men uten meg kan dere intet gjø-
re.» (Joh 15;5)   Hver gren på Kristus 
som ikke bærer frukt, tar han bort, og 
hver gren som bærer frukt, renser han så 
den skal bære mer.   
 
Åndelig næringsrik mat er viktig. Den 
himmelske manna mottar vi fra Guds 
selv, gjennom hans ord, nattverden fel-
leskapet - «Den som spiser mitt legeme 
og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i 
ham.» (Matt 6;56), felleskap med Herren 
i bønnen, og i brødre fellesskapet har han 
lovet å være nær, der to eller tre er sam-
let i hans navn. 

Bønn: Herre, la alle mine kilder være i 
deg.  Amen.  

 

 

La oss be! 
- for vår søsterkirke i Tyskland: 
Den selvstendige evangelisk-
lutherske kirke (SELK). 

- og for deres prester og biskop, 
Hans-Jörg Voigt. 

Vi har allerede avvist at evangeliene 
skulle være produkter av en 
«hviskelek»-lignende prosess der inn-
holdet stadig er blitt forandret og ut-
brodert med feilaktig informasjon. 
Derimot har vi påpekt hvordan den 
ryddige gjengivelsen av jødiske navn i 
evangeliene motsier tanken om en 
lang, klønete traderingsrekke før ned-
skrivningen. 

Men det er mer å si om saken. Det 
finnes nemlig flere «alternative evang-
elier» fra 100-tallet og fremover. De 
oppstod i læreavvikende og vranglæ-
rende bevegelser på siden av kristen-
dommen i kirkens tidlige historie. De 
«alternative evangeliene» gir oss inter-
essant innsikt i en utvikling som har 
endt opp med et annet preg enn Bibe-
lens evangelier har. 

Navn er, som vi tidligere har skrevet, 
noe av det første som forandrer seg 
når man forteller samme fortelling 
igjen og igjen. Hva angår evangelienes 
hovedperson ser det ut til at han med 
tiden omtales sjeldnere som «Jesus» 
og stadig oftere som «Kristus», 
«Herren» og annet: Filips evangelium, 
muligens fra 200-tallet, bruker hoved-
sakelig «Kristus» - Marias evangeli-
um, som ofte plasseres et sted i det 
andre århundre, bruker «frelseren», og 
Peters evangelium, muligens fra om-
kring 150 e.Kr., «Herren». De to siste 
bruker aldri «Jesus». 

Dette ser vi også hos de romerske skri-
bentene; Josefus (93-94) har «Jesus, 
som ble kalt Kristus». Noe senere skri-

ver Tacitus (litt før 120) og Plinius (ca. 
112), og begge to omtaler Jesus som 
«Kristus».  

Utviklingen synes å ha begynt tidlig 
også i kirken: allerede Paulus bruker 
«Kristus» over dobbelt så ofte som han 
bruker «Jesus». Det generelle mønsteret 
vi ser, er altså at jo lenger tiden går fra 
kristendommens grunnleggende hendel-
ser, jo mer forandres navnet eller tittelen 
en foretrekker å bruke om Jesus. Og da 
er det interessant at Bibelens evangelier 
på sin side faktisk helt tydelig bryter 
dette mønsteret: der er «Jesus» helt klart 
fullstendig dominerende. 

En kan tenke seg flere måter å forklare 
dette på, men poenget er at dersom Mat-
teus, Markus, Lukas og Johannes’ skrif-
ter var basert på klossete overlevert kil-
demateriale, ville vi forventet at de had-
de en helt annen gjengivelse av navne-
ne, enn den vi har fått. Dersom evange-
liene var eller hadde sitt opphav i øyen-
vitneskildringer, ville vi derimot kunne 
vente navnegjengivelser som kunne se 
ut, ja, for eksempel nettopp slik de fak-
tisk gjør. 

Dette kan vi fundere på til neste num-
mer av Lys og Salt. 

Tror du på noe som ble 
skrevet for så lenge siden?  

Av Sondre B. R. Øverby, teolog    Del 5 



 

Kort sagt 
Bibelen taler et språk som gjør en godt, fordi 
man merker hvordan kjærlighet og sannhet 
hører sammen. 

Jørgen Glenthøj, dansk prest  

DET EVANGELISK-
LUTHERSKE STIFT 
I NORGE (DelsiN) 

Biskop: Thor  Henrik  With 
tlf.: 911 72 188  
biskopwith@online.no 
Kasserer: Paul Pedersen 
tlf.: 976 50 811 
paul.pedersen39@gmail.com  

Menigheter 
Balsfjord Valgmenighet 
Formann: Geir Holmstad 
tlf.: 971 58 171 
Prest: Erik AH Okkels 
tlf.: 918 44 354 
erik_okkels@hotmail.com  
Den Lutherske Kirke i  
Kautokeino  
Prest og styreleder: Erik A H 
Okkels - tlf.: 918 44 354 
erik_okkels@hotmail.com  
Diakon: Sverre Gundersen - 
tlf.: 916 30 341,  
Timoteusmessene i  
Trondheim  
Prest: Torgeir Agøy 
tlf.: 930 63 708  
torgeir.agoy@gmail.com 
Timoteus gudstj.fellesskap 
i Drammen  
Prest: Thor Henrik With 
tlf.: 911 72 188  
biskopwith@online.no 
Tromsø Valgmenighet 
Formann: Richard Skollevoll 
tlf.: 97587136 
richard.skollevoll@gmail.com  
Prest: Erik AH Okkels 
tlf.: 91844354 
erik_okkels@hotmail.com 

Nettsted: www.delsin.no 
Facebook: fb.com/delsinstiftet 

Stiftets konto:  
1503 57 31706 

Org.nr. 913 285 603 

Gudstjenester 
Balsfjord valgmenighet  
30.05 Kr. himmelf.d.Hm.Nordkjosbotn krk. EAHO 
09.06 Pinsedag. Høym. Storsteinnes kpl. EAHO 
30.06 kl. 18.00 3 se pinse. Høym. Sandøyra. 
EAHO 
 
Den lutherske kirke i Kautokeino  
26.05 5. s e påske Høymesse. EAHO  
09.06 Pinsedag. Høymesse. LJH 
10.06 2. pinsedag. Høymesse. LJH 
23.06 1. s e tref. Høymesse. EAHO 
 
Timoteusmessene i Trondheim 
(Kapellet, Zion helse– og velferdssenter, Ole Hogstads 
vei 16, kl. 17.00)  
26.05 6. s. i påsketiden Høymesse TA 
09.06 Pinsedag. Høymesse. TA 
23.06 2. s i treenigh.tiden. Høymesse. TA 
 
Timoteusmessene i Drammen  
(Stasjonsgata 4, Drammen, kl. 17.00)  
02.06 S før pinse Høymesse THW 
09.06 Pinsedag. Høymesse. Hyggen THW 
23.06 2. s i treenigh.t. Høymesse Hyggen THW 
 
Tromsø valgmenighet  
(Sállirsalen, Salarøyveien 270, Kvaløya)  
12.05 3. s e påske. Gudstjeneste. EAHO 
19.05 4. s e påske. Gudstjeneste EAHO 
02.06 6. s e påske. Gudstjeneste. EAHO, GHØ 
10.06 2. pinsedag. Gudstjeneste. EAHO 
16.06 1. s e pinse. Gudstjeneste. EAHO 
30.06 3. s e pinse. Gudstjeneste. EAHO 
 
 
Forklaringer: TA= Torgeir Agøy, LJH = Leif Johan Halsos, 
EAHO = Erik A H Okkels, THW = Thor Henrik With, 
GHØ = Gunner Helge Ødegårdsstuen. 

 

 

Det er Guds Ord som skaper troen, 
og det er Guds Ord som holder troen 
oppe til vårt siste åndedrag. Derfor 
gleder det hjertet når Ordets gylne 
såkorn strøs rikelig ut i Balsfjord, 
Kautokeino og Tromsø. 

Guds Ord trenger vi i rikt mål. Der-
for ønsker Det evangelisk-lutherske 
stift at Balsfjord, Kautokeino og 
Tromsø i alle fall skal ha en hel pres-
testilling å dele på, i tjeneste for Or-
det i disse tre menighetene. For at 
menighetenes lemmer skal holdes 
oppe i troen på korsets evangelium i 
vår forvirrede tid, og for at mennes-
ker i lokalsamfunnene skal møte vit-
nesbyrdet om frelsen i Jesus. Dette er 
tiden for å så! 

«Men dette sier jeg: Den som karrig 
sår, skal karrig høste, og den som sår 
med velsignelser, skal høste med 
velsignelser», skriver apostelen i 2 
Kor 9,6. 

Skulle ikke du være en av dem som 
sørger for at Guds Ord kan såes rike-
lig, og til velsignelse, når presten får 

bruke hele sin tid og kraft i såmanns-
arbeidet? 

Noen har med glede gitt så det mon-
ner. Andre har ikke det. Over lang 
tid har summen av gavene vært for 
liten for en hel prestestilling. Nå er 
den i fare. 

«Den som karrig sår, skal 
karrig høste, og den som 
sår med velsignelser, 
skal høste med velsig-
nelser.»  

Det kan ende med at presten må sies 
opp i en del av stillingen, slik at tje-
nesten med Ordet begrenses. Skal det 
gylne Ordets såkorn nå strøs mer 
sparsomt, fordi noen som alt har er-
fart såkornets spirekraft i hjertet, hel-
ler bruker sine timelige midler på 
noe annet? 

Gud elsker en glad giver, avslutter 
apostelen sin kollekt-tale. Hva slags 
giver skal du være? 

Karrig—eller rikelig og 
til velsignelse? 
Av Thor Henrik With, biskop 

TH
W
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En «prestelønnsgave» kan du gi på 
konto: 1503 57 31706 
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