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Hvor godt og hvor vakkert det
er at brødre også bor sammen!
Av stud. Jarl-Roar Simonsen
Troen på Kristus er noe som setter oss i
fellesskap med alle bekjennende kristne
rundt om i hele verden. Altså er det ikke
bare oss i vårt lille hjørne her oppe i det
kalde nord som hører sammen, men alle
bekjennende troende fra sør, øst og vest.
«Se, hvor godt og hvor vakkert det er at
brødre også bor sammen! Det er som
den gode oljen på hodet, som flyter ned
på skjegget» Sal. 133:1-2.

Jeg fikk oppleve denne salige gleden da
jeg besøkte min kjære i Finland. Da det
ble søndag, fikk vi anledning til å gå til
gudstjeneste i Oulu. Menigheten tilhører
Det evangelisk-lutherske misjonsstiftet i
Finland.
Som den observante leser vet, er vårt
lille stift her i nord i fullt kirkefellesskap
med Missionsstiftet, som denne
menigheten tilhører. Med andre ord har
vi kjennskap til denne menighets
bekjennelse og har sett at den
samstemmer med bibelsk lære. Følgelig
har vi enhet og har formalisert dette med
et skriftlig dokument med underskrifter
fra begge sider.

Men jeg gikk altså opp, og sammen med
finske brødre og søstre knelte jeg foran
alteret og mottok Herrens nattverd. Og
der, hvor himmel møter jord ved alteret,
hvor en nordmann sammen med sine
finske søsken kneler, kunne man minnes
den kjente salmens ord:
Der mange skal komme fra øst og fra vest
og sitte til bords i Guds rike,
med Abraham, Isak og Jakob til gjest
hos ham som bød inn oss å stige!
Miskunne deg over oss, Jesus!

Har du husket
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Med dette til grunn kunne da jeg, som en
noe forvillet nordmann med manglende
finskkunnskaper, med frimodighet gå til
alteret for å motta Herrens legeme og

blod. Frimodig, fordi jeg visste at i denne
menigheten forkyntes evangeliet rett og
her ble sakramentene forvaltet rett etter
Herrens innstiftelse. På den andre side
gledet det meg også at jeg kunne gjøre
det lettere for den finske presten å gjøre
sin gjerning. Ettersom jeg tilhørte DelsiN
kunne han slippe å bekymre seg over om
sakramentet kom til å bli mottatt på
uverdig vis. Jeg hadde også gitt videre
forsikring til ham om vår felles
bekjennelse, hadde det ikke vært for at vi
ankom kirken senere enn ønsket.
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Det evangelisk–lutherske stift i Norge.
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Jesus – profet, konge og prest
Av biskop Thor Henrik With
Gjennom fastetiden og påskeuken møter vi Jesus når han utfører sin frelsergjerning for oss. Den hellige Skrift gir
oss grunn til å dele hans gjerning i tre
deler, som beskriver de viktigste sidene
av det Jesus gjør. Vi kaller dem hans
profetiske gjerning, hans kongelige
gjerning og hans prestelige gjerning.
Alle disse tre gjerningene gjør han for
oss, så vi skal bli frelst.
Han tok de tolv til side og sa til dem:
«Se, vi drar opp til Jerusalem, og alt det
som profetene har skrevet om Menneskesønnen, skal gå i oppfyllelse.» Luk.
18,31. Her hører vi Jesus, når han overbringer budskapet fra Gud, slik profetenes oppgave var. Han kunngjør hva
som skal skje, at han må lide og dø, det
som alt er forutsagt hos profetene. Slik
var Guds plan for å frelse oss, en plan
båret fram av hans brennende kjærlighet til deg og meg.
Etter at Jesus og disiplene har strevet
seg opp de lange bakkene til kongenes
by, rir han inn i Jerusalem på det tradisjonelt kongelige ridedyret. Han blir
hyllet som Davids sønn, som den lovede kongeætlingen. I forhøret noen dager
senere spør stattholderen Pilatus: «Så er

du da konge?». «Du sier det,» sa Jesus.
«Jeg er konge.» Joh. 18,37. Slik stilles
Pilatus og vi overfor mannen som er den
rette kongen, frelserkongen som var lovet.
Nå går utfordringen til deg: vil du lyde og
tjene denne kongen, kongen uten prakt,
kongen som har fått all makt i himmel og
jord. Vil du det?
Til slutt i Den stille ukes verdensforandrende drama roper den forpinte Jesus fra
korset: «Det er fullbrakt». Hebreerbrevets
forfatter gir et overlys over det som er fullbrakt: Vår øversteprest Jesus har gått gjennom himlene, og båret fram et evig offer
for vår frelses skyld. Heb. 4,14-5,10. Jesus
gav sitt liv og blod for å sone din synd!
Det er hans prestelige gjerning. Når han
roper «Det er fullbrakt» har øverstepresten
fullført sin offerhandling.
Vår verden roper på kjærlighet. Vår verden
lengter etter kjærlighet. Viktigere for menneskeheten enn klodens klima, er det at
den trenger kjærlighet. «Kjærligheten er
ikke det at vi har elsket Gud, men at han
har elsket oss og sendt sin Sønn til soning
for våre synder.» 1. Joh. 4,10. Det kan du
stole på!
God påske!

Tror du på noe som ble
skrevet for så lenge siden?
Del 3
Sist leste vi at en ikke med rimelighet
kan avfeie Bibelens fire evangelier bare
ved å hevde at «de er upålitelige fordi
innholdet hadde forandret seg så mye
over tid i den muntlige overleveringen». Men la oss da se på selve tekstene: Finnes det noe der som kan indikere at beretningene ikke er så forandret og upålitelige som enkelte ellers vil
ha oss til å tro?
Vel; når en fortelling blir fortalt igjen
og igjen over tid, er navnene på personene ofte noe av det første som faller
bort og skaper rot i beretningen. Nå
beviser det foreløpig ikke så mye at
evangelistene altså har navn å sette på
de fleste personene i evangeliene; disse
navnene kunne jo være oppdiktede.
Men ifølge kirkens tidlige tradisjon (og
villig akseptert av moderne forskning)
er alle evangeliene skrevet utenfor Israel. Dette byr på et problem for en
evangelist som skal finne på navn til
personene han skriver om. For hvilke
navn som er i bruk varierer nemlig
svært mye fra sted til sted og over tid.
Det vet vi også om navnebruk i jødiske
samfunn i Israel, til forskjell fra Egypt
eller andre steder, også på Jesu tid.
Gravminner dokumenterer for oss hvilke navn som var vanligst.
Skeptiske personer kan forestille seg
en uvitende evangelist i Italia eller Tyrkia, som kun kjente til en forandret
variant av historien om Jesus. Om han
skulle sette inn navn på personene i
historien, er sjansene svært store for at
han ville bruke jødiske navn som var

Av Sondre B. R. Øverby, teolog
vanlige der han bodde. Navnene som var
vanlige i Israel, ville han ikke brukt like
ofte som de gjorde. Men statistikken på
navnebruk i evangeliene (og Det nye testamente for øvrig) er helt tydelig i overensstemmelse med navnestatistikken i datidens Israel. Den bygger på det vi i dag vet
fra jødiske gravminner.
Dertil ser vi at de vanligste navnene – Simon og Maria – ikke engang er blitt blandet sammen med andre personer som heter
det samme, men tvert imot er blitt bevisst
skilt fra dem ved hjelp av tilleggstitler:
Simon Peter, Simon seloten, Simon den
spedalske, Simon fra Kyrene – Maria, Jesu
mor, Maria Magdalena, Maria, Jakobs
mor, Maria som var gift med Klopas, osv.
Altså: Dersom evangelienes beretninger
var vandrehistorier, har vi all grunn til å
vente at personer med like navn ville vært
blandet sammen, at mange navn ville vært
glemt. Vi kunne også vente at rekonstruerte navn ikke ville stemt overens med faktiske navneskikker i Israel. Men evangeliene bærer intet preg av at noe av dette har
skjedd. Dersom beretningene vi har i
Skriften altså tilsynelatende uten forandring har bevart de detaljene som er lettest å
rote til, er det ikke da fullt mulig at det
øvrige innholdet også kan ha noe for seg?
Mer om dette i neste nummer.

Kort sagt
En lite dyktig taler, kan tale Guds
ord like godt som én som er begavet med veltalenhet. M. Luther
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Gudstjenester
Balsfjord valgmenighet
31.03 Midtfaste. Storsteinnes kpl. EAHO
14.04 Palmesøndag. Storsteinnes kpl. EAHO
21.04 Påskedag. Nordkjosbotn kirke. EAHO
Den lutherske kirke i Kautokeino
14.04 Palmesøndag.Gudstjeneste. FI
18.04 Skjærtorsdag. Gudstjeneste. FI
19.04 Langfredag. Pasjonsgudstjeneste. FI
21.04 Påskedag. Høytidsgudstjeneste. FI
22.04 2. påskedag. Gudstjeneste. FI
Timoteusmessene i Trondheim

(Kapellet, Zion helse– og velferdssenter, Ole Hogstads
vei 16, kl. 17.00)

31.03 3. s i fastetiden. Høymesse TA
14.04 Palmesøndag Høymesse TA
28.04 2. s. i påsketiden Høymesse TA
12.05 4. s. i påsketiden Høymesse TA
Timoteusmessene i Drammen

(Stasjonsgata 4, Drammen, kl. 17.00)

31.03 3. s. i fastetiden Høymesse THW
07.04 4. s. i fastetiden Høymesse THW
05.05 3. s i påsketiden Høymesse THW
19.05 5. s i påsketiden. Høymesse THW
Tromsø valgmenighet

(Sállirsalen, Salarøyveien 270, Kvaløya)

31.03 18.00 Midtfaste Kveldsgudstjeneste EAHO
18.04 Skjærtorsdag. Gudstjeneste. EAHO
19.04 Langfredag. Pasjonsgudstjeneste. EAHO
22.04 2. påskedag Høytidsgudstjenenste EAHO

Forklaringer: TA= Torgeir Agøy, FI= Finn Indrebø,
EAHO = Erik A H Okkels, THW = Thor Henrik With

La oss be!
La oss be for forfulgte søstre og
brødre som må feire påske med
frykt for terror og voldelige angrep.

