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Hvem er Den Hellig Ånd? 
Av biskop Thor Henrik With 

Den Hellige Ånd har ingen kropp. 
Altså kan du slett ikke se ham. Han er 
ånd. Det likner på ånde, som i ånde-
drett eller vind. Jesus knytter sammen 
vinden og Ånden, fordi begge er usyn-
lige, og begge kan merkes. «Vinden 
blåser dit den vil, du hører den suser, 
men du vet ikke hvor den kommer fra, 
og hvor den farer hen.» Joh 3,8. 

Derfor er Ånden heller ikke så lett å se 
for seg. Vi ser lettest for oss tegnet 
hans, symbolet: duen. Da Jesus ble 
døpt i elven Jordan, ”… så han 
[Johannes døperen] himmelen dele seg, 
og han så Ånden komme ned over ham 
som en due.” Mark 1,10. Siden har vi 
tegnet Åndens symbol som en due, for 
å hjelpe sinnet vårt til å holde fast at 
han virkelig er seg selv, en egen person 
i Den treenige Gud. 

Når vi skal bekjenne troen i høymessen 
kan vi bruke den nikenske trosbekjen-
nelsen, den som ble utformet allerede 
på 300-tallet. Vi bekjenner ganske ut-
førlig hvem Den Hellige Ånd er: «Vi 
tror på Den Hellige Ånd, som er Herre 
og gjør levende, som utgår fra Faderen 
og Sønnen, tilbes og æres sammen med 
Faderen og Sønnen, og som har talt 
gjennom profetene. 

Om Den hellige ånd vil vi altså bekjenne 
tre ting: 

Ånden er Herre, slik Gud er Herren og 
Jesus er Herre. Derfor tilber og ærer vi 
ham sammen med Faderen og Sønnen. 
Det vil si at Ånden er sann Gud. Han er 
én av de tre som samtidig er én sann Gud, 
fra evighet til evighet.  

Ånden er livgiveren: I skapelsens morgen, 
i dåpens bad, i hvert pust i troens liv er 
Ånden i arbeid. 

Ånden taler Guds Ord: Ånden har talt 
gjennom profetene. Drevet av Guds Ånd 
talte disse menn og kvinner Ordet fra Gud 
til de troende i sin tid, og til oss som leser 
og lytter til Den hellige skrift. Og Ånden 
tar av Jesu ord og gir det til oss, slik Jesus 
sa det. Det gjør han gjennom apostlene, 
som fikk en særskilt fullmakt til å tale og 
skrive på vegne av Jesus: « Men Tals-
mannen, Den hellige ånd, som Far skal 
sende i mitt navn, skal lære dere alt og 
minne dere om alt det jeg har sagt dere.»  
Joh 14,26. 

Lytt til ordet fra Den hellige  skrift, mer 
enn til noe annet. Da taler Ånden til ditt 
sinn og dine tanker. Så vil han som selv 
er Herre og Gud, gi deg troens gave, og 
ved troen evig liv! 



 

 

La oss be! 
La oss be for kristne homofile som  
lever etter Guds bud. 

La oss be for kristne som står un-
der press fordi de ikke vil delta i 
Pride-opptog. 

Kort sagt 
Heldig er den som ligger utilgjenge-
lig bak sitt tvillingsøsken. 

Morten Dahle Stærk 

Innholdet i denne artikkelen er delt i 
to; dette er første del, og andre del 
kommer i del 7 av artikkelserien. 

Vi husker hva del 3 og 5 i artikkelse-
rien sa om navnebruk i evangeliene og 
hvordan dette vitner om at disse skrif-
tene er skrevet tidlig i kirkens historie 
av noen som kjente lokale navneskik-
ker og befant seg nært Jesus i tid. 

Men der er mer å merke seg: i evange-
liene er der nemlig en klar forskjell på 
hvordan fortellerstemmen henviser til 
Jesus, hvordan menneskene i evangeli-
ene henviser til ham seg imellom, og 
hvordan Jesus henviser til seg selv – 
dette siste kommer i del 7. 

«Jesus» var et vanlig mannsnavn; 
nummer 6 på listen. Vi vet om Barje-
sus («Sønn av Jesus», Apg. 13:6) og 
Jesus Barabbas (Matt. 27:16), og vi 
skjønner at evangelistene og andre 
rundt dem visste om flere:  

Fortellerstemmen i evangeliene kaller 
Jesus som regel bare «Jesus» - leseren 
vet jo hvilken Jesus evangeliene hand-

ler om. Men personer omkring bruker 
som regel tilleggsinformasjon for å skil-
le ham fra andre som heter det samme: 
«Du var også med denne galileeren Je-
sus» (Matteus 26:69), «Er ikke dette 
Jesus, Josefs sønn?» (Joh. 6:42) osv. 

Evangelistene vet altså hvordan det var 
nødvendig for folk rundt Jesus å skille 
ham fra andre som het det samme, og 
gjengir dette på en realistisk måte, selv 
om de for leserens del jo kunne ha drop-
pet det. Dette ville ikke vært like natur-
lig å vente dersom evangelistene var 
tilfeldige skribenter som bare hadde hørt 
noen vandrehistorier om Jesus. 

Nå kunne jo dette være et triks fra smar-
te evangelister for å få evangeliene til å 
fremstå som om historiene var samvit-
tighetsfullt bevart. Men jo smartere 
evangelistene var, jo vanskeligere er det 
samtidig å si at det de skrev var tull og 
tøv fordi de ikke egentlig visste hva de 
gjorde. Og senere skal vi også se at det 
vel neppe ville hatt noe for seg å skrive 
evangeliene som et overlagt bedrag. 

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

Av teolog Sondre B. Ribe Øverby  Del 6 



 

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  
11.08   8. s. e. tref. Storsteinnes kpl. EAHO 
25.08 10. s. e. tref. Nordkjosbotn kirke. EAHO* 
15.09 13. s. e. tref. Nordkjosbotn kirke. EAHO 

Den lutherske kirke i Kautokeino  
08.09 12. s. e. tref. Gudstjeneste. EAHO, THW 

Timoteusmessene i Trondheim 
(Kapellet, Zion helse– og velferdssenter, Ole Hogstads 
vei 16, kl. 17.00)  
18.08 10. s i treenighetstiden. Høymesse. TA 

Timoteusmessene i Drammen  
(Stasjonsgata 4 Drammen/Lavaløkka 9 Hyggen, 17.00)  
14.07 5. s i treenigh.tid Høymesse Hyggen THW 
28.07 7. s i treenigh.tid Høymesse Hyggen THW 
18.08 10.s i treenigh.tid Høymesse Hyggen THW 
01.09 12.s i treenigh.tid Høymesse Hyggen THW 

Tromsø valgmenighet  
(Sállirsalen, Salarøyveien 270, Kvaløya)  
04.08   7. s. e. tref. Gudstjeneste. EAHO 
18.08   9. s. e. tref. Gudstjeneste. EAHO 
01.09 18.00 11. s. e. tref. Gudstjeneste. EAHO  

Forklaringer: TA= Torgeir Agøy, LJH = Leif Johan Halsos, 
EAHO = Erik A H Okkels, THW = Thor Henrik With, 
GHØ = Gunner Helge Ødegårdsstuen. 

Temahelga i Tromsø 2019 
Temahelgen 2019 arrangeres i Tromsø 25.-27. 
oktober. Som talere kommer pastor Tapani 
Simojoki fra England og pastor Gunnar An-
dersson fra Sverige.  

Sett av dagene allerede nå! 

* Kirkehelg i Balsfjord 
Kirkehelg  i Nordkjosbotn 24.—25. august. 
Første samling lø. 24. kl. 17.00 
Talere: E A H Okkels, R Skollevoll m. fl. 

Sett av dagene allerede nå! 



 

 

I forrige nummer av Lys og Salt sto 
det å lese om gavene til prestelønn 
i Kautokeino, Balsfjord og Tromsø: 
«Over lang tid har summen av ga-
vene vært for liten for en hel pres-
testilling. Nå er den i fare. Det kan 
ende med at presten må sies opp i 
en del av stillingen.» 

Stiftsrådet skal ha budsjettet for 
2020 klart i første halvdel av okto-
ber. Budsjettet må bygge på gavene 
som er kommet inn gjennom året. 
Det skal tas i bruk 1. januar. Der-
som stillingen til lønnet prest må 
reduseres, har han etter Arbeids-
miljøloven krav på å motta en del-
vis oppsigelse 30. august. Før det 
skal biskopen, som arbeidsgiverens 
representant, ha formell drøfting 
av situasjonen med ham. Derfor 
var Stiftsrådet nødt til å evaluere 

situasjonen på sitt møte før sommer-
ferien, i juni. 

Selv om gaveinntektene har økt noe 
de siste månedene, er økningen dess-
verre langt fra tilstrekkelig til å opp-
rettholde full lønnet stilling for me-
nighetspresten. Den påtenkte giver-
aksjonen i Tromsø var heller ikke 
kommet i gang. På bakgrunn av dis-
se kjensgjerningene så Stiftsrådet seg 
tvunget til å fatte vedtak om oppsi-
gelse i 20 % av fullt årsverk. Det er 
nok ingen overraskelse at Stiftsrådet 
gjorde vedtaket med tungt hjerte. 

Det er ennå et lite håp: Dersom gave-
inntektene øker så mye at det blir 
dekning for full stilling i 2020, kan 
oppsigelsen omgjøres. Det er å håpe! 
Men håpet må bli virkelighet, før 
Stiftsrådet kan gjøre nytt vedtak i 
tide for 2020. 

Et vedtak som Stiftsrådet 
slett ikke ønsket å gjøre 

Av Thor Henrik With, biskop 
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«Prestelønnsgaven» 

kan du gi på konto: 1503 57 31706 
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