
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
liten profet med liten innflytelse, men fordi  

 

 

Gunnar Helge Ødegårdstuen 

 

 

 

I gudstjenesten lyder den apostoliske og den aronittiske velsignelse. Den 

apostoliske lyder slik: «Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den 

Hellige Ånds samfunn være med dere alle!» (2 Kor 13:13) Den aronittiske 

lyder så: «Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse 

over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!» 

(4 Mos 6:24-26) 

I 4 Mos 6 blir velsignelsen forklart på den måten at den betyr å bære 

Guds navn. Gud velsigner folket og legger sitt navn på det til vitnesbyrd 

om at dette folket nå tilhører Gud. Å være velsignet er å bære Guds navn. 

Derfor kan aldri synden og ondskapen kunne velsignes, fordi det kan ikke 

bære Guds navn. Det hører ikke hjemme hos Gud. Derfor er dette å be om 

Herrens velsignelse over et menneske både noe stort og rikt, men også 

alvorlig. Guds velsignelse, Hans navn kan ikke legges på et menneske eller 

folk som ikke vender om fra sin synd og ondskap. 

Herrens velsignelse inneholder mer enn et fromt ønske. Når disse ord blir 

sagt blir Herrens velsignelse en gave. Gud setter sitt navn på den som 

velsignelsen lyses over. En begivenhet, fordi ordet som sies, det skjer.  

Velsignelsen utgår fra Gud. På samme tid en velsignelse inn for Gud. Det 

menneske som har mottatt velsignelsen, har mottatt et rett forhold også til 

Gud, ved at Gud gir sin nåde og fred.  

Herrens velsignelsen er uttrykk for Guds godhet og nåde over sin 

ypperste skapning. Den omfatter både materielle og åndelige goder. Calvin 

har sagt: «Guds velsignelse er Guds godhet i handling, gjennom hvilken en 

rikdom av alt godt strømmer ned til oss fra Ham som er all godhets kilde.» 

Og denne Guds velsignelse er en velsignelse i Kristus. «Lovet være Gud 

vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig 

velsignelse i himmelen i Kristus.» (Ef 1:3) Det vil si at den velsignelse som 

Gud gir er av himmelsk karakter. Den er knyttet til Jesus Kristus i 

himmelen hvor Guds barn er satt med Ham. (Ef 2:6-7) 

Og denne velsignelse gir Gud dem som tar sin tilflukt til Jesus. Og hva 

den består i, beskriver Paulus slik: Gud har utvalgt oss i ham før verdens 

grunnvoll ble lagt. (Ef 1:4), vi har fått barnekår (v5), Guds nåde (v6), 

forløsning (v7), arvelodd (v11), og fått Den Hellige Ånd (v13-14). Dette er 

ikke småting. Det er rikdom større enn stor. Og denne velsignelse rommer 

også dåpens og nattverdens gaver for alle som tar imot. (1 Kor 10:16) Her 

velsignes Guds barn og fornyes i samfunnet med Jesus Kristus.  

HERRENS VELSIGNELSE 

 

Temahelg i Tromsø 
DelsiN arrangerer som tidligere år temahelg siste helg i 

september, fredag 23.- søndag 25. 

Noter datoen i kalenderen. 
 

Konfirmantundervisning  – påmelding 
Påmelding til konfirmasjon i Tromsø- og Balsfjord valgmenigheter 

kan gjøres fram til utgangen av august måned til Erik A. H. Okkels, 

918 44 354 eller via erik_okkels@hotmail.com.  

Konfirmantundervisning skjer på basis av Luthers Lille Katekisme. 
 

Tromsø Valgmenighet søker nye lokaler 
Tromsø Valgmenighet har ikke kunnet få forlenget sin leieavtale med 

Fjellheim Kurs og Misjonssenter inn i det nye året. Derfor er styret 

nå på leiting etter nye lokaler for menighetens gudstjenester og annen 

virksomhet.  

Alle oppfordes å ta dette med i sin forbønn. 

 

 

 

 

 

I mai kom det inn fra enkelt givere Kr 20 550, -  og bidrag 

fra menighetene Kr 17 500, - til sammen Kr 38 050, -  

Dette er en fremgang i forhold til april, men vi ligger stadig 

litt etter gavebudsjettet. Enhver gave fyller oss med glede og 

takknemmelighet. Stiftet er helt avhengig av sine 

gaveinntekter.  

Skal DelsiN ikke bare holde i gang, men forsøke å utvide 

virksomheten og være med å holde Guds Ord oppe i denne 

forfallet og forførelsens tid, så trengs vekst i inntektene.  

Hva med en god Sommergave? 
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Juli og August 2016 
 

Balsfjord valgmenighet 
Juli 24. 9. s. e. trefoldighet  – Nordkjosbotn kirke v/ GHØ 

Aug. 21. 13. s. e. trefoldighet  – »Betel» Sandyra v/ EAHO 

Sept. 18. 17. s. e. trefoldighet  – Nordkjosbotn kapell v/ EAHO 
 

Den Lutherske kirke i Kautokeino 
Aug. 7. 11. s. e. trefoldighet – Gudstj. v/ EAHO 

Sept. 4. 15. s. e. trefoldighet – Gudstj. v/ EAHO 
 

Timoteusmessene i Trondheim 
 (Kapellet Zion sykehjem, Ole Hogstads vei 16, vanligvis kl 17.00) 

Aug.  7.  12. s. i treenighetstiden – Høymesse v/ THW 

 21. Vingårdssøndagen – Høymesse v/ TA 

Sept.   4. 16. s. i treenighetstiden – Høymesse v/ TA 
 

Timoteusmessene i Drammen  
(Stasjonsgata 4, Drammenn kl 17.00) 

Juli 24. 10. s. i treenighetstiden – Høymesse. v/ THW 

Aug. 21. Vingårdssøndagen – Høymesse. v/ THW 
 

Tromsø valgmenighet 
(Fjellheim bibelskole, Mellomveien 96) 

Juli 10. 7. s. e. trefoldighet – Gudstj. v/ GHØ 

 31. 10. s. e. trefoldighet – Gudstj. v/ THW 

Aug. 14. 12. s. e. trefoldighet – Gudstj. v/ EAHO 

 28. 14. s. e. trefoldighet – Gudstj. v/ GHØ 

Sept. 11. 16. s. e. trefoldighet – Gudstj. v/ EAHO 
 

Forklaringer: GHØ = Gunnar Helge Ødegårdstuen, EAHO = Erik 

AH Okkels, TA= Torgeir Agøy og THW = Thor Henrik With. 
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Velsignelsen er fremfor alt den frelsende nåde. Den er kjærlighetens 

rikdom som gjennom Jesus Kristus strømmer ned fra Gud i himmelen. Den 

er dypest sett livssamfunn og felleskap med Gud. Det er den som gjør oss 

rik. (Ord 10:22) Vi har den her på jorden, men i evigheten skal den 

åpenbares for oss hva denne velsignelsen i Jesus Kristus innebar for oss i 

all sin herlighet. Da skal vi «bli ham lik og se han som han er.» (1 Joh 3:2) 

Og mens vi er på vei til himmelens land ønsker Gud å gi oss alt godt i 

livet og ved dødens terskel. La derfor den apostoliske, og eller aronittiske 

velsignelse lyde og gjentas over Guds folk, i våre kirker og bedehus. La 

ingen samling om Ordet avsluttes uten at den legges på forsamlingen. Da 

går vi i fred, og kan tjene Herren med glede! 

 

Thor Henrik With, biskop 
 

Hvor går veiene til sann enhet i Kristus? Hva binder Guds menig-

heter sammen til én, sann kirke? 

Hvilke sammenhenger man får øye på, og hvilke veier som ser 

farbare ut, kommer svært ofte an på utsiktspunktet man står på. Slik 

er det når en vandrer i fjellet, og slik er det i andre deler av livet. For 

best å se terreng og veivalg, må vi innta en posisjon som gir 

tilstrekkelig oversikt. Læren om nådens midler er et slikt punkt. 

Gud skaper og opprettholder sin kirke, Kristi legeme, gjennom ytre 

midler: det ytre Ordet, som vi kan høre og lese, dåpens vann, og 

brødet og vinen som bærer Jesu legeme og blod. Det er disse 

midlene som gir oss syndenes forlatelse og Den hellige Ånd. Det er 

disse midlene som skaper og opprettholder Åndens fellesskap 

mellom oss, slik apostelen så uttrykksfullt sier det: «Fordi der er ett 

brød, er vi ett legeme, enda vi er mange; for vi har alle del i det ene 

brød.» 1 Kor 10,17. Og våre  reformatoriske lærefedre stadfester at 

Gud har innsatt en synlig tjeneste i menighetene, en tjeneste som kan 

gjenkjennes på ytre tegn, og som skal rekke oss disse nådemidlene 

(Den augsburgske bekjennelse, art. V). En tjeneste som mange menn 

deler i Åndens enhet. 

Den åndelige enhet blant menighetene, og mellom de enkelte 

troende, henger uløselig sammen med at vi bruker de ytre nådens 

midler sammen. Derfor er det å bryte fellesskapet i forvaltningen av 

nådens midler det bruddet i Guds kirke som går dypest. Vi kan langt 

lettere bære brudd i det menneskelige kirkestyre, på grunn av språk, 

kultur og det Den augsburgske bekjennelse kaller «menneskelige 

skikker» (Den augsburgske bekjennelse, art. VII). 

Når en luthersk kirke erklærer at den ikke har fellesskap om alter, 

prekestol og døpefont med oss, betyr det i teori og praksis at vår 

forvaltning av Ordet, dåpen og nattverden åndelig sett ikke holder 

mål, slik at en ikke kan ha åndelig fellesskap med oss. Med 

apostelens uttrykk sier de da: Vi har ikke ett brød, og kan derfor ikke 

se på oss som ett legeme. 

Dette kan skje av uvitenhet, når kirker lever langt fra hverandre i 

ulike land og verdensdeler, og ikke kjenner hverandre. Derfor legger 

vi i DelsiN mye arbeid i at lutherske kirker i andre land skal lære oss 

å kjenne, og vi dem. Slik at vi kan bringe klarhet i at bruken av 

nådens midler i våre kirker bygger på samme grunn, og egentlig 

samsvarer. Da er det grunnlag for fellesskap. Vanskeligere blir det 

når en kirke kjenner oss, og likevel fastholder bruddet med oss. Da 

er veien til fellesskap stengt, og vi må med smerte innse at vi 

dessverre ikke lenger kan snakke om egentlig åndelig enhet. Når 

menighetene med sine prester ikke lenger kan holde nattverd 

sammen, da er fellesskapet i Kristus, det ene brød, brutt.  

Om noen likevel vil hevde at det «åndelige fellesskapet» består, må 

en tenke at det bygger på noe annet enn nådens midler. Det er helt 

fremmed for luthersk teologi. Et slikt «åndelig fellesskap» må da til 

syvende og sist baseres på lydigheten en har vist, eller på nådens 

resultater i den troende. Slike tanker finner vi hos de forskjellige 

reformerte retningene, som baptister, metodister og pinsevenner, og i 

den romersk-katolske kirke. Heller ikke fellesskapet i en kritisk fase 

av kampen mot kirkens forfall kan tjene som grunnlag for åndelig 

fellesskap, hvis det skal erstatte et brutt nådemiddelfellesskap.  

Etter luthersk forståelse av Skriften er det tilstrekkelig, men også 

nødvendig for enheten i Kristus, å «være enige om forkynnelsen av 

evangeliet og forvaltningen av sakramentene» (Den augsburgske 

bekjennelse, art. VII). Om vi har sammenfallende synspunkter på en 

rekke teologiske spørsmål, kan det gi håp for at veien tilbake til 

fellesskap blir enklere på disse områdene, men sammenfallende 

teologi på mange felt kan ikke nulle ut et brudd i felles bruk av 

nådens midler. 

På dette grunnlaget ligger det DelsiN tungt på hjertet å føre dialog 

om «forkynnelsen av evangeliet og forvaltningen av sakramentene» 

med dem vi ennå ikke har kirkefellesskap med. Vi vil gjerne vite hva 

som ligger til grunn for dette, og har invitert til å fortelle oss det da 

«Evangelisk-luthersk nettverk for kirkesamarbeid» var samlet på 

Høgsveen i februar. Med noen samtalepartnere har vi gjort en 

forsiktig begynnelse. Nå håper vi at flere vil ta opp samtaler med oss 

om sine grunner til både å bryte og å opprettholde brudd med oss, så 

brudd kan bli lægt. Det er den eneste farbare vei til åndelig enhet. 

 
 

 

DelsiN har deltatt som gjest på European Lutheran Conference i 

Antwerpen, Belgia, 1. til 5. juni. Tjueseks representanter og gjester 

var sammen til bibeltimer og foredrag, diskusjoner og samtaler, bønn 

og uformelt fellesskap. Medlemskirkene sender både en lekmann og 

en prest til konferansen. DelsiN var representert ved biskop Thor 

Henrik With. Missionsprovinsen i Sverige og Missionsstiftet i 

Finland var også representert. 

Det var et tydelig og hjertelig ønske blant medlemskirkene om at vi 

som var gjestende kirker slutter oss til konferansen, som avholdes 

annethvert år. En har klare forventninger om at fellesskapet der vil 

styrke genuint luthersk kirkeliv i Europa. Som et svar på dette ønsket 

har Stiftsrådet vedtatt at DelsiN skal søke om medlemskap. Slik 

ønsker DelsiN at enheten mellom det som kanskje kan kalles «vel 

bevarte» lutherske kirker skal bli synlig. 

 
 

Fra European Lutheran Conference (ELC) 2016. Gruppesamtale om reformasjonen i respektive land. Fra venstre: Walter Ralli (Svejts), 

Lidija Gunjevic (England), Thor Henrik With, Leif G. Jensen (Danmark) og biskop Hans-Jörg Voigt (Tyskland). -  Foto van Hattem. 
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