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gjør den til sin med 
«amen». Neh. 8,6 Også når Gud taler 
til en enkelt, som profeten Jeremia, 
svarer han: Amen, Herre! Jer 11,5. 
Slik bekrefter han at han tror at det er 
rett og sant, det som blir sagt til ham.  

I den kristne gudstjenesten ble og blir 
amen brukt slik: Den enkelte og me-
nigheten tar imot det som blir sagt av 
tjeneren som Herren har sendt til 
dem, og bekreftet ham og det han sier 
med «amen». Eller de sier høyt og 
tydelig at «denne bønnen er også min 
bønn», med amen. 1 Kor 14,6. Men 
slik kan menigheten ikke møte «en 
ulv i fåreklær». Den som ikke kom-
mer på vegne av Herren, og ikke taler 
på vegne av ham, skal ikke få noe 
amen til svar fra menigheten. 

La ikke være å bruke amen slik! Når 

vi synger det i gudstjenesten, er det 

lett å bli med. Si det også, uten melo-

di. Slik svarer du Gud, hver gang han 

sender sitt ord, sitt tilsagn og sin vel-

signelse til deg, gjennom sin tjener. 
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- Sikkert som amen i kirka! 

«Det er så sikkert som amen i kirka!», 
forsikret mannen. For var det noe som 
var sikkert og visst, i alle fall før, så 
var det at til slutt fulgte det et «Amen 
i kirka». 

Hvorfor sier vi som er på gudstjeneste 
til stadighet «Amen»? Dette lille heb-
raiske ordet, som sies i kristne guds-
tjenester på alle kontinenter, betyr «å 
være fast», eller «å være sikkert». I en 
litt eldre bibeloversettelse blir ordene 
Amen, amen! oversatt: Sannelig, san-
nelig! Mer muntlig kunne en si: Dette 
er sant og visst. Eller: Det er helt rett. 

Men hvorfor bruker vi amen i kirken 
så ofte og sikkert at det blir et ordtak 
av det? Gudstjenesten er en begiven-
het der Gud Fader Sønn og Ånd mø-
ter menigheten, Guds folk, som er 
samlet foran ham. Gjennom hele Bibe-
len ser vi at slike møter foregår som 
en samtale. Gud taler til folket sitt 
gjennom den tjeneren han har sendt 
dem, folket svarer. 2. Mos. 24,3. Og 
når Guds tjener ber på vegne av fol-
ket, slutter folket seg til bønnen og 
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Del 1. 

Julen er over, og neste liturgiske 
stopp for storsamfunnet er påske. 
Tradisjonen tro venter vi at media 
da vil resirkulere de fantastiske 
historiene om alternative evangeli-
er, Jesu ekteskap med Maria Mag-
dalena, og omskrivning av Bibelen 
på kirkemøtet i Nikea. 

Akkurat hva som kommer denne 
gangen vet vi ikke, men spørsmålet 
om hvorvidt vi med rimelig grunn 
kan tro det som står i Bibelen, er 
alltid aktuelt. I dette nummeret 
hiver vi foreløpig litt kaldt vann i 
ansiktet med disse momentene 
(hvis du vil kan du huske på dåpen 
din i samme slengen): 

1. Det gjør ikke nødvendigvis noe 
at Bibelen er skrevet for lenge si-
den. Pythagoras’ læresetning om 
rettvinklede trekanter, som vi alle 
lærer på skolen, er over 2500 år 
gammel – men det er ingen som 
anfører det at den er gammel som 
en grunn til å tvile på den. 

2. Bibelen har ikke alltid vært en 
La oss be! 
- for dem som vitner i dagens debatt 
om de ufødtes rett og menneskeverd 

- om at alle kristne må holde fast på 
liv og rett for våre aller minste, og 
motstå folkemeningens forførelse 

Kort sagt 
Mennesker må drives av nød, el-
lers er det ikke kristendom. 

Børre Knudsen 

gammel bok heller. En dag, for ek-
sempel, forelå Matteusevangeliet helt 
ferskt - og ingen ville vel utbryte til 
noe dagsfersk at «Hvafornoe? Tror 
du virkelig på noe som ble skrevet i 
går?» (det ville i så fall være av andre 
grunner) - å tro på nyheter fra i går 
gjør vi nemlig alle hver dag når vi 
leser avisen. Spørsmålet er ikke hvor 
gammel en artikkel er, men hvorvidt 
den rapporterte nyhetene på riktig 
vis da den ble skrevet. 

3. Kan det da være tilfellet med histo-
riene om Jesus at de hadde sannheten 
i behold da de ble skrevet ned? Eller 
fortoner de seg heller som fortellinger 
som har mistet sin historiske kjerne, 
og kun holdes sammen av en ferniss 
av legendarisk materiale? Dette vil 
kommenteres videre i neste nummer 
av Lys og Salt. 

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

Av Sondre B. R. Øverby, teolog 

 

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 A H 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  
(Kirke er angitt for hver gudstjeneste. Kl. 11:00) 

17.02 Såmandssønd. Storsteinnes kpl. EAHO 
THW  

10.03 1. s. i faste. Nordkjosbotn kirke. EAHO 
31.03 Midtfaste. Storsteinnes kpl. EAHO 
14.04 Palmesøndag. Storsteinnes kpl. EAHO 
 
Den lutherske kirke i Kautokeino  
(Ajastealli 1, 9520 Kautokeino, kl. 11:00) 

03.02 4. s. e. Kr. åp. Gudstjeneste. EAHO  
24.03 3. s. i faste. Gudstjeneste. EAHO THW 
14.04 Palmesøndag.Gudstjeneste. FI  
 
Timoteusmessene i Trondheim 
(Kapellet, Zion helse– og velferdssenter, Ole Hog-
stads vei 16, kl. 17:00)  

03.02 5. s. i åpenbaringstiden Høymesse TA  
17.02 Såmannssøndag Høymesse TA 
03.03 Fastelavnssøndag Høymesse TA 
17.03 2. s. i fastetiden Høymesse TA 
 
Timoteusmessene i Drammen  
(Stasjonsgata 4, Drammen, kl. 17:00)  

24.02 Kristi forklarelsesdag Høymesse THW 
10.03 1. s. i faste Høymesse THW  
17.03 17:30 2. s. i fastetiden Høymesse THW 
07.04 4. s. i fastetiden Høymesse THW  
 
Tromsø valgmenighet  
(Sállirsalen, Salarøyveien 270, Kvaløya, kl. 11:00)  

10.02Vingårdssøndagen. Gudstjeneste EAHO  
24.02 Kristi forklarelsesdag. Gudstjeneste 

EAHO  
03.03 Fastelavnssøndag Gudstjeneste med dåp 

EAHO  
17.03 2. s. i faste Gudstjeneste THW 
31.03 18:00 Midtfaste. Kveldsgudstjeneste. 

EAHO 
 
Merk:  
Andre klokkeslett enn vanlig er skrevet med fet trykk. 
Forklaringer: TA= Torgeir Agøy, FI= Finn Indrebø, EAHO = 

Erik A H Okkels, THW = Thor Henrik With 
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