
Godt nytt for Gjerpen

Besøk fra England
Da jeg var nokså ny i tjenesten fi kk jeg 
en dag besøk av Christopher Byworth 
fra England.
Grunnen til at jeg husker navnet etter 
snart 30 år, er den historien han for-
talte om sitt liv og sin egen vei til tro. 
Han hadde en akademisk utdannelse 
og karriere. 
-”Jeg er historiker av fag og har hatt 
oldtiden og antikken som spesialitet,” 
fortalte han. ”Selv regnet jeg meg som 
agnostiker. Jeg stilte meg åpen for alt 
og var tvilende til alt.”
-”Som historiker ble jeg nødt til 
studere kristendommens opphav. 
Da oppdaget jeg noe som kom til 
å forandre meg. Samme hvor langt 
tilbake jeg kom når jeg studerte 
urkristendommen, så slo det meg: 
Oppstandelsestroen var alltid en del 
av den kristen tro. Den oppsto ikke litt 
etter litt, men var selve drivkraften i 
den bevegelsen som vi kaller kristen-
dommen. De kristne var villige til å gi 
sitt liv for troen på oppstandelsen.” 
Som historiker ble han overbevist om 
at vitnene til oppstandelsen var til å 
stole på. Og derfra var det bare et kort 
skritt til tro: Jesus lever!

Brevet til Korint.
Historien om Jesus er virkelig. 
I det kjente oppstandelseskapitlet i 
1. Korinterbrev 15, skriver Paulus til 
menigheten om Jesu oppstandelse: 
”for først og fremst overgav jeg dere 
det jeg selv har tatt imot, 
at Kristus døde for våre synder etter 
skriftene, at han ble begravet,

at han stod opp tredje dag etter skrif-
tene, og at han viste seg for Kefas og 
deretter for de tolv.
Deretter viste han seg for mer enn fem 
hundre brødre på en gang…. 

(1.Kor.15.3-6)
Dette skriver Paulus i full åpenhet til 
menigheten, ca. 25 år etter at det hend-
te. Hvem som helst kunne sjekke om 
opplysningene var pålitelige. Paulus 
hadde ingen mulighet til å bløffe. 25 år 
er ingen lang tidsperiode når det gjel-
der å huske ting. 

Troens to sider.
Oppstandelsestroen har en troverdig 
side, en saklig side.  Derfor feirer vi 
påske og Jesu oppstandelse med stor 
frimodighet og med en følelse av rede-
lighet. Men troen har også en annen 
side: Den har en erfaringsside. 
Mange mennesker opplever at Jesus 
lever i dag. Han møter oss i dåp og 
nattverd. Gjennom bibelordet, felles-
skapet og bønnen.  

Jeg stiller meg  inn i rekken av men-
nesker som har erfart Kristus som en 
levende Herre og frelser. Jeg gjør det 
med stor ydmykhet overfor alle som 
kjemper uten å komme til klarhet i sin 
tro. Men jeg gjør det også i stor takk-
nemlighet. Påskemorgen er den beste 
dagen i året. Kristus er det beste som 
har hendt, ”han har tilintetgjort døden 
og ført liv og udødelighet fram i lyset 
ved evangeliet…” 2.Tim.10 

God påske!   
Thor Egil Abrahamsen

sokneprest

Han har tilintetgjort døden...
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