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«… kjenne kraften
av hans oppstandelse ...»
Av menighetsprest em. Gunnar Helge Ødegårdstuen
Jesus stod opp fra de døde etter tre dager. Fra den dagen har Hans oppstandelse gitt håp og tro til mange millioner
av mennesker. Men det som skjedde er
mer enn et historisk faktum. Det har
gyldighet og kraft utover oppstandelses
-øyeblikket. Det som skjedde for over
to tusen år siden har kraftfull virkning
den dag i dag.
Det er kraft i Jesu oppstandelse i dag!
En kraft som er tilgjengelig og virksom
for deg og meg her og nå. Vi har hørt
og lest hva Paulus skriver i Filipperbrevet:

«… så jeg kan kjenne ham og
kraften av hans oppstandelse
og samfunnet med hans lidelser
…» (Fil. 3,10)
Dette var noe Paulus hadde opplevd og
erfart, og som han stadig ba om å få
kjenne.
Oppstandelsen er en person, som har et
navn. Det er Jesus - Han som sier i Johannes-evangeliet: «Jeg er oppstandel-

sen og livet, den som tror på meg skal leve
om han enn dør». (Joh 11,25) Jesu oppstandelse er virkelig. Ikke bare noe som
hendte Ham, noe jeg kan lese om, og som
gir meg håp om noe godt lenger framme.
Nei, kraften av Hans oppstandelse er virkelig også i dag.
En kraft jeg får del i ved å tro på Ham. Ja,
den gjør seg effektivt gjeldende i hver den
som tror på Jesus. Den virkeliggjøres, ved
at «troens ord» - Ordet om korset - forkynnes, og den hellige nattverd mottas. Der og
da mottas kraften, og jeg bærer den med
meg i mitt daglige liv. Jeg kan ofte kjenne
meg kraftløs og svak, men nettopp da får
jeg kjenne kraften av Hans oppstandelse.
Jeg får være bærer, en gyldig bruker, av
Guds nåde, av den aller sterkeste kraft som
finnes i universet. Jeg får oppleve og erfare
at jeg, i min svakhet, i Hans kraft er sterk.
Kraften er for meg og for deg. Gud gi oss
stadig å leve i den, og ta den i bruk – til
ære for Faderen og Sønnen og Den Hellige
Ånds navn.
Amen.

Tror du på noe som ble
skrevet for så lenge siden?
Av Sondre B. R. Øverby, teolog
Nå skulle det egentlig handle om
diverse evangelier, men verden
har stått til påske også i år, og da
pleier den som regel å vare enda
litt til. (Og hvis ikke er det nå ikke
så farlig.) Undertegnede tar derfor
den frihet å gjøre en liten avstikker
når vi først er her.
Jeg har nemlig for ørtende år på
rad sett påstanden om at påske
(engelsk: Easter) egentlig er en arvtaker av en gammel fest for den
(blant annet) babylonske gudinnen
Ishtar (som i følge nevnte propagandum også uttales som
«Easter»). For et vås – men det er
vel også greit å vite litt om hva
slags stoff ungdommen spiser når
de ferdes på verdensveven nå til
dags.
De skriftlærde blant oss ser vel
umiddelbart problemene med et så
vanvittig etymologisk krumspring,
for kristen påskefeiring heter jo

Del 4
egentlig ikke «Easter», men
«pesach»! Det er nesten universelt at
kirken på alle språk, også norsk,
kaller påsken med en eller annen
variant av «pesach» (hebraisk) eller
«pascha» (gresk), fra kristendommens begynnelse til nå. Det var ikke
før utpå 300-tallet, da man begynte
med kristningen av de germanske
folkene, at noen kom til å kalle
påske for «eostre» (varierende stavemåter). Dette var nemlig navnet på
germanernes vårfest (og vårgudinne, men som ikke har noen ting med
Babylon å gjøre), og de beholdt dette
begrepet også etterpå. Tilsvarende
kaller jo vi nordboere fremdeles
Kristmessen for «jul», selv om dette
egentlig er et norrønt ord. I ettertid
er det i hovedsak kun engelsk
(Easter) og tysk (Ostern) som har
videreført det germanske navnet på
påsken.
Vi forsøker oss på en retur til evangeliene i neste nummer av Lys og salt.

La oss be!

Kort sagt

- for de terror-rammede kristne på
Sri Lanka.

Jesus er den som fridde oss ut fra
trelldom til frihet, fra mørke til lyset,
fra døden til livet, fra tyranni til evig
kongedømme.
Meliton fra Sardes, ca. år 150.

- for Missionsprovinsens nye biskop, Bengt Ådahl.
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Gud være takk
for sin usigelige gave!
Av Richard Skollevoll, nestformann i Stiftsrådet
Slik avslutter Paulus et avsnitt som
handler om givertjeneste (2 Kor 9, 6-15).
Når menigheten skal gjøre status over
økonomien er det god grunn til å takke
for alt Gud har gjort for oss. Når menigheten gir sin gave under gudstjenesten
kalles dette et «takkoffer». Noe mer kan
vi heller ikke gi, enn en enkelt takk til
Gud gjennom at vi avser Ham litt av vår
mynt – eller var det egentlig Hans mynt?
Vi ber i alle fall slik etter at gaven er
gitt: «Evige Gud, din er jorden og det
som fyller den. Alt vi eier tilhører deg.
Av ditt eget gir vi deg tilbake. Ta imot
oss og våre gaver i Jesu navn. Amen.»
Våre pengegaver er altså en takk til Gud.
Fordeling av kostnadene
Hvert år gjør Stiftsrådet (SR) og Stiftsmøtet (SM) opp status (regnskap) for
disse pengegavene, med tanke på neste
års drift. De siste årene har inntektene
økt, men vi har hatt godt håp om å øke
inntektene enda mer, og har tenkt at vi er
fremtidsrettet ved å bruke av vår oppsparte kapital. I realiteten har Stiftet de
seneste årene brukt ca. 20 % mer enn de
årlige inntektene på rundt kr. 600.000,-.

Alle menighetene deler på Stiftets driftskostnader, hver menighet etter sin størrelse. Driftskostnadene holdes på et minimum. Etter biskopens forslag er hans
lønn redusert til 20 % av en årslønn. Dette er godtgjørelse for omtrent et fullt
årsverk i bispetjenesten.
Frykter oppsigelse
Etter 2019 er den oppsparte kapitalen
brukt opp. Uten økte gaveinntekter må
Stiftsrådet før sommeren kutte i den hele
prestestillingen. Det innebærer delvis
oppsigelse av prest Erik A.H. Okkels,
med virkning fra årsskiftet.
For gaveinntektene peker noen piler i
riktig retning. Tenk om inntektsøkningen
frem mot sommeren blir såpass gode at
prestestillingen kan beholdes fullt ut!
Stiftsrådet ser at fast givertjeneste er det
som fungerer best for å øke inntektene og
gjøre disse stabile. Stiftsrådet er usigelig
takknemlig for alle gaver som gjør at
Stiftet kan fortsette sitt arbeid i evangeliets tjeneste og til Guds ære.
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Bare menighetene i Tromsø og Balsfjord
- og delvis Kautokeino - har lønnet prestetjeneste. Hver menighet yter sitt bidrag
til lønnen for en full stilling. Tromsø er
den største menigheten, og dekker kostnadene for vel en halv prestestilling.
Balsfjord dekker kostnadene for litt over
15 % av stillingen, det svarer til preste-

tjenesten de mottar. Kautokeino har store
kostnader for prestens reiser, og for kirkehuset sitt. Derfor har alle fem menigheter etter evne bidratt til lønnskostnadene for prestetjenesten der. Stiftsrådet har
dessuten måttet ta av de oppsparte midlene. Menighetene i Trondheim og Drammen baserer driften på ulønnet prestetjeneste.

