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Paul Liseth

En utfordring

K

jernefamilien er ingen garanti for at barna overtar foreldrenes tro. Det er Acta-leder
Espen Andreas Hasle som uttaler dette i et intervju med Vårt land tirsdag 21. januar.
I intervjuet fokuseres det på verdiformidling. –Jeg tror mange foreldre, både skilte og i kjernefamilier, kvier seg for å snakke med barna om hva de tror, fortsetter Hasle.
Samtidig som det er blitt stadig større åpenhet overfor det religiøse i vår tid, gjøres det stadige
forsøk på å marginalisere troen i det offentlige rom.
Religion er en privatsak, er et slagord som alltid har mange tilhengere. Men når religion
er blitt så privat at religionsrelaterte spørsmål ikke kan snakkes om i familien, er tydeligvis
presset fra det stadig sterkere sekulariserte samfunnet blitt nærmest altomfattende.
Hasle er klar. –Hvis man unnlater å overføre sin kristne tro, er det et svik mot barna. Vi
har et ansvar som foreldre å gi barna det beste vi har funnet i livet – også når det gjelder troen.
Forsker Ida Marie Høeg ved Kifo mener å ha funnet en forklaring på hvorfor troende
familier svikter i trosformidlingen.
Nordmenn har tatt til seg individualiserte religiøse uttrykksformer og livsanskuelser der
den enkeltes opplevelser står sentralt, sier hun. Hun mener tydeligvis at subjektive personlige
opplevelser er vanskelige å formidle. Siden foreldrene selv kanskje mangler slike opplevelser,
men likevel lykkes i formidlingen, vil det positive inntrykket bli desto sterkere.
Hasle sier seg enig med den danske pedagogen Carsten Hjort Pedersen, som ser for seg et
vekselspill mellom utfordring og tilbaketrekning. Barna må få anledning til å tenke selv, sier
Hasle som opplever at veldig mange voksne i dag «deserterer fra barnas åndelige liv.» Barna
blir overlatt til seg selv. Kristne har i stor grad kjøpt humanetikernes påstand om at «barna
får velge når de blir modne nok til det.»
Human-etisk forbunds utrettelige våpendrager, pressesjef Jens Brun-Pedersen, ble naturligvis provosert av Hasles uttalelser. Han mener at barnas rett til religionsfrihet står i fare
dersom foreldre forsøker å påvirke dem til å tro.
Å snakke om religionsfrihet for barna virker noe kunstig. Den religiøse myndighetsalderen er 15 år. Til da kan foreldrene påvirke barna i religiøs, eller ikke-religiøs, retning så mye
de måtte ønske.
Noen av leserne vil kanskje si at «dette er helt uaktuelt. Jeg har ikke mindreårige barna
lenger.» Dette er naturligvis riktig, men mange har barnebarn og kanskje også oldebarn.
Jeg tror de fleste av oss føler ansvar for disse barna. Særlig føler vi på ansvaret hvis foreldrene ikke tror. Hvem skal gi de kristelige impulsene hvis ikke besteforeldrene? Hvordan formidlingen skal skje, er det vanskelig å sette opp regler for. Men ett er sikkert: Vi kan alle be!
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ør, Paul Liseth,
er

gått bort

Tidlig mandag mo
rgen, 10. februar,
kom det triste bu
er gått bort. Tyrif
dskapet fra flere
jord menighets pa
om at Paul Liset
stor, Atle Haugen
h
Liseth døde kl. 03
, skrev i sin meldi
.00 i natt av akut
ng følgende: «Pau
t blodforgiftning
l
Men få var mer fo
... En iherdig sliter
rberedt på å mø
har sluppet take
te sin Frelser enn
t.
Paul.»
Fra Den Norske Un
ion ved Finn Eckh
off har vi fått fle
Liseth og hans bo
re opplysninger
rtgang. Paul var
vedrørende Paul
født 25.6.1940 og
regående skole so
har vært knyttet
m lærer i mange
til Tyrifjord videår. Selv da han ble
fortsette med sin
både 67 og 70 år
innsats for både
ønsket Paul å
skolen og Guds rik
e for øvrig.
Han hadde forts
att litt undervisn
ing på TVS og va
mers bønneliv. Ha
r sterkt opptatt av
n var derfor valgt
menighetsmedlem
som bønnekoord
tre til sterkere bø
inator i Østnorsk
nnefellesskap me
distrikt for å oppm
d
Gu
d og sammen me
redaktør for Senio
und hverandre. I till
ren og medlem i
egg var han også
Seniorforeninge
ns styre.
Begravelsen blir
fra TVS. Atle Haug
en melder at det
februar. Nøyaktig
tas sikte på begr
tidspunkt blir sa
avelse mandag 17.
nnsynligvis ikke
klart før i løpet av
tirsdag 11. februar.
Seniorforeninge
n har med dette
mistet en dyktig
gode initiativer, so
redaktør – en pe
m hadde store vis
rson med mange
joner for utviklin
fine og
å følge opp. Må Gu
gen av Senioren.
d gi sin trøst og
Det kan bli vanske
nø
dv
endig omsorg til
øvrige familie! Vå
lig
de etterlatte, både
re forbønner og
Frøydis og den
omtanke går til de
m i denne tunge
tiden.
Reidar Larsen, se
kretær
10. februar 2014

Neste utgave av Senioren (nr. 2) er planlagt å komme ut så snart som mulig etter 17. mai. Vi ber derfor om at
stoff til det nummeret sendes sekretæren, Reidar Larsen, innen utgangen av april, gjerne før. Send stoffet per
e-post til reidar.larsen@adventist.no eller med vanlig post til Reidar Larsen, Bergsengvegen 71, 2372SENIOREN
Brøttum.
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S

om den eldste, og eneste jente, vokste jeg
opp i en barneflokk på tre. Det var idylliske
år i Hvitsten, et steinkast fra Oslofjorden!
Pappa var total gudsfornekter. Mamma hadde
heller ikke noe personlig forhold til Gud. Men hun
ba «Fadervår» med oss ungene hver kveld, for det
hadde hennes mor gjort for henne og søstrene
hennes. På grunn av dette, og datidens kristendomsundervisning i skolen, hadde jeg som barn
et slags forhold til Gud. Stående ved pulten sang
vi en hel salme fra Landstads salmebok før første
skoletime. Respektløshet ble straffet med ti minutter på gangen.
Jeg var utstyrt med heftig temperament og
intens rettferdighetstrang. Det førte til at jeg rett
som det var kom på kant med jevnaldrende. Da
tok jeg en tur «på skauen» alene. Inngående diskuterte jeg den aktuelle konfliktsituasjonen med
én jeg ikke visste hvem var. Iblant fikk jeg det for
meg at noen ga meg rett i tankene jeg tumlet med.
Det skal innrømmes at jeg var mer følsom og
sårbar enn de fleste. Dette kan blant annet henge
sammen med at jeg har en del matvareintoleranser. Men det visste jeg ikke noe om den gangen.
Det var bare å oppføre seg ordentlig og spise tallerkenen tom! Mammas mat var forresten svært
veltillaget: Godt brød bakte hun, og variert, gammeldags bondekost med deilig dessert sto daglig
på middagsbordet.
Egentlig gikk det bra gjennom barne- og ungdomsårene. På skolen var jeg konsentrert og trivdes, men i tenåringstiden kunne jeg ha kraftige,
følelsesmessige nedturer. Et solid håndverkerhjem
med alminnelig, godt folkevett holdt meg oppe.
Til artium i 1962 var jeg lærernes store skuffelse ved Ski gymnas. Jeg lå an til å komme høyt opp,

Gud

men med en T i et eneste fag sank preseteris i grus.
Det spiller ingen rolle! Flink på skolen, uskikket
for livet … det har jeg ofte tenkt! Og Gud hadde
jeg for flere år siden sagt ettertrykkelig farvel til!
Jeg kom på Kunst- og Håndverksskolen høsten etter artium, men holdt ut bare i 14 dager.
Menneskesky og oppgitt tok jeg forberedende i
filosofi og latin ved universitetet i Oslo. Jeg kjøpte
dyre bøker i norsk og engelsk for å studere filologi,
men orket ikke. Bena var slått unna meg. I min
hybeltilværelse gikk det alt for mye i brød og melk.
Rå gulrot, kålrot og noe frukt gjorde det kanskje
litt bedre. At jeg også har glutenintoleranse, ante
jeg ikke noe om før 40 år senere. Jeg svingte voldsomt mellom dype depresjoner og sangvinsk hektiske perioder. Slitsomt. Hjemme visste de ingenting om dette.
Det eneste som holdt meg oppe, var å synge
og spille gitar, helst for gamle mennesker. Ja, og
så skrev jeg noen rare, dramatiske dikt. Det hjalp,
det også.
Etter å ha surret rundt et års tid, søkte
jeg på den ettårige sekretærlinjen ved Oslo
Handelsgymnasium, kom inn – og vantrivdes.
Her var jeg bare fordi jeg ville ha en kort utdannelse, slik at jeg kunne få råd til å ta sangtimer. Jeg
hadde alltid elsket skolen, men ikke nå lenger. Til
klasseforstander Kirsti Widerøe sa jeg at jeg ville
slutte. Det var en måneds tid før påsketentamen I
1965. Fru Widerøe tok meg rundt skuldrene og så
på meg med snille øyne: «Ikke slutt, Sonja. Du kan
få permisjon så lenge du vil. Men prøv å gå opp til
påsketentamen, og etter hvert til eksamen. Så har
du et papir å vise for deg.»
Stadig mer deprimert holdt jeg meg borte fra
skolen i ukevis. Om dagen lå jeg inne og sturet og
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Skogsduft og lyse former svever og svever forbi
mine trette sanser, og blir til en var melodi
som svaler de tunge lemmer og løser grimme drag
og gir meg fullstendig hvile, siste dag …*
Dagen etter var jeg tilbake på skolen. Jeg kjente
det som noen hadde besøkt meg; jeg var kommet i
kontakt med en ukjent, en høyere dimensjon. Fra
nå av spottet jeg ikke Gud. Men jeg trodde ikke på
ham heller.
Et fullgodt svar fikk jeg da jeg som gift tobarnsmor studerte adventbudskapet tolv år senere. Det
sank inn som en egen fred i hjertet at denne «siste
dagen» fra nå av står for de to viktigste tingene i
livet mitt: Ukens syvende og siste dag, sabbaten,
til hvile sammen med Gud. Og: Den siste dagen
for en lidende verden, når Jesus kommer igjen for
å hente oss hjem.
Jesaja 57.15 ble en lykkelig realitet for meg. Et
evig liv på en nyskapt jord får alt annet til å blekne!

elsker virkelig alle
Av Sonja Pran !
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sov. Ved midnattstider gikk jeg ut for å få litt frisk
luft. Mennesker skygget jeg lange veier unna. Jeg
var kommet så langt ned at jeg verken øynet håp
eller framtid. Ut fra hybelen min snek jeg meg en
sen kveld, oppover Bygdøy Allé, tom for tanker og
uten snev av livsmot. Bygårdene på begge sider
oppover i Frognerstrøket sto som grå kulisser, en
blass uvirkelighet ropte til meg: Bli ferdig med alt
dette!
Uten overgang begynner noe merkelig å gjenta seg inni meg. «Det blir en siste dag, da alt det
tunge og håpløse er borte, en siste, en annerledes
dag da alt blir nytt. Og du kan være der!» Små linjer kom flytende til meg, ja, jeg fikk dem!, og så
var allting bare lys og forventning! Jublende glad
tverrsnudde jeg og løp hjem til hybelen min for å
skrive ned diktet før jeg glemte det:

* Siste dags hvile
ble tittelen på diktet
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FOTO: DAG KJÆR SMEMO

A NNO NS E R

Reiselektyren
var begynnelsen

Laila Heiberg forteller:

P

appa dro som ung til sjøs. Han var mye på
hvalfangst, men han var også i annen fart.
I 1920-årene gikk han i land i New York
sammen med en kamerat. Der fikk de seg jobb.
Pappa havnet på en lekter.
Mamma reiste som 17 åring fra Kristiansand.
Da hun kom til New York, ble hun møtt av sine tre
brødre. Onkel hadde ordnet med jobb hos en jøde
som var lege. Mamma jobbet på kjøkkenet i hjemmet hos denne legen. Der lærte hun mye om mat
hun kunne spise.
Så traff hun pappa, og det ble kjærlighet og ekteskap.
Først fikk de en sønn som døde kort tid etter
fødselen, og den neste var meg! På den tiden begynte pappa å få lengsel etter å se igjen sin familie
og morfamilien. Derfor stablet de møbler og andre ting, solgte huset og kjøpte billett. De skulle
seile til Norge med Den norske amerikalinjen. Det
var meningen at de etter ett år skulle tilbake til
USA igjen.
Den gang måtte de ha kausjon for å komme tilbake. Det skulle onkel ordne med. Men tidene ble
vanskelige i USA på 1930-tallet. Onkel satt med
mange hus han ikke fikk solgt. Dette ville kanskje
ta tid …
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Brødrene til mamma fulgte oss til båten. Der
var det en dame som solgte bøker. Onkel kjøpte en
bok av henne.
Da de hadde sagt farvel og ønsket god reise
hjem til Norge, ga onkel denne boka til mor. Hun
trengte lesestoff på reisen, mente han. Både mamma og pappa leste boken, men de snakket ikke
med hverandre om innholdet.
Da de hadde hilst på begge familiene her
hjemme, reiste vi til Skien for å finne et sted å
bo. Pappa var nemlig fra Telemark, fra Sauherad.
Men etter hvert skrantet økonomien. Han så etter
jobb hver dag.
En dag la han merke til en annonse i avisen om
verdenssituasjonen. Gratis adgang, sto det.
Det var flere møter. Paul Olsen talte, og Løndal
var bibelarbeider. Møtene ble holdt i Turnhallen.
Det første pappa gjorde da møtet var ferdig,
var å tenne pipa. Det var noen som la merke til
dette. Søster Løndal bemerket at «denne mannen
blir nok ikke adventist.» På vei fra et møte spurte
imidlertid pappa om han kunne få følge med Paul
Olsen. Da måtte de gå om Hjellevannet. Etter en
stund dro pappa opp av lomma både pipe, tobakk
og fyrstikker og kastet alt sammen! Deretter så
han på Paul Olsen og sa: «Nå er jeg klar for dåp!»
Pappa fortsatte å se etter jobb, og en dag søkte
rørlegger Hagen etter en mann. Pappa fikk jobben og møtte opp mandag morgen. Da han kom
på jobb fredag morgen, sa han til Hagen: «Jeg kan
ikke jobbe lenger enn til solnedgang i dag. Jeg er

Sundvolden Hotel
15.-20. juli 2014

SOMMERSTEVNET

Ingeborg Mongstad-Kvammen

Sundvolden Hotel — den nye delen

Adventkirken Moss
søndag den 11. mai kl. 11.00

Stevnet blir igjen på Sundvolden Hotel, ca. 35 km
nordvest for Oslo, og noen få kilometer fra TVS.*

VÅRTREFFET

Årets hovedtaler er pastor Roger Robertsen,
leder for vårt arbeid i Israel. I tillegg taler Terje
Johannessen, Walder Hartmann og Per de
Lange. Se detaljert program på side 8.

Seniorforeningen inviterer alle over 60 til et
interessant og givende samvær.
Gjestetaler blir generalsekretær i Det Norske
Bibelselskap, Ingeborg Mongstad-Kvammen.
Etter en velsmakende
middag vil Erik Sømme
fortelle om Fredheim
Helsesenter — stedets
historie, resultater og
erfaringer.
Hjertelig velkommen!

Stevneavgift for hele stevnet er 3.700 kr per.
person alt inklusiv — det samme som i 2012.
Påmelding snarest ved å sende et depositum
på 500 kr per person til konto 3000.26.41867
— senest innen 1. april 2014. De resterende 3.200
kr må være innbetalt innen 1. juni 2014.
For ytterligere opplysninger, ring Richard Vagn
Jensen på telefon 32 75 25 89 / 92 49 33 22.
Meld deg på i god tid. Mange har uttrykt ønske
om å komme. Hjertelig velkommen!

Erik Sømme

Påmelding til Kjell Elvejord,
telefon 33 42 30 69 / 970 74 923.

adventist.» Så kom svaret fra Hagen: «Da kommer
du innom her når du slutter. Her er lønnen for
denne uken, og så ser vi deg på mandag.»
Dette var i 1934. Mamma ble døpt litt senere,
sabbaten 9. juni 1935, av pastor Paul Olsen. Verset
hun fikk med seg på veien var fra brevet til filipperne, kapittel 1 vers 6.

* BUSS: TIMEkspressen nr. 4, går fra Bussterminalen i Oslo (Schweigaards gate) 40 min.
over hel time. Turen skal ta 1 time og 11 min.

Det var vel en mening med at vi ikke skulle
tilbake til USA. Boken onkel kjøpte og som han
ga til mamma, ble lest og fikk konsekvenser for
mange. Pappas bror og hans kone ble med, jeg og
min søster, to tantebarn og to av mine barn og to
barnebarn!
Mitt ønske er å møte mamma og pappa igjen!
SENIOREN
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Regnskap 2013

SYVEND
ADVENT
SENIOR

«Jerusalem, Judea, Samaria og til jordens ende»

KISTEFOS-MUSEET
– noen km fra Hønefoss

Program for sommerstevnet
Sundvolden Hotel, 15.–20. juli 2014

TIRSDAG 15. JULI

08.15 FROKOST

15.00

09.40 Morgenmøte ved Roger
Robertsen

Registrering

18.00 MIDDAG
19.30
		

11.00

Åpningsmøte

ONSDAG 16. JULI
08.00 Andakt ved John
Ravnkilde

12.30 LUNSJ
16.30

08.15 FROKOST
09.40 Morgenmøte ved Walder
Hartmann – «SDA, slik det
begynte i Danmark»
11.00

Seminar ved Terje
Johannessen – «SDA, slik
det begynte i Norge»

12.30 LUNSJ
14.00

Utflukt til Folkemuseet på
Bygdøy

18.00 MIDDAG
19.30

Fellessang og musikk

20.00 Kveldsmøte ved Roger
Robertsen, leder for vårt
arbeid i Israel
		

TORSDAG 17. JULI
08.00 Andakt
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Seminar ved Terje
Johannessen – «Jesus
Kristus som sentrum i
adventbevegelsen»

Philip Philipsen fra Norsk
Bokforlag, orienterer om
NBF og presenterer siste
nytt. Utstilling og salg.

18.00 MIDDAG
19.30

Kveldsmøte ved Lynn
og Reidar J. Kvinge

FREDAG 18. JULI

20.00 Kveldsmøte ved Roger
Robertsen
		

SABBATEN 19. JULI
08.15 FROKOST
10.00 Sabbatskole
		
Leder: Walder Hartmann
11.15
		
		

Gudstjeneste
Leder: Reidar Larsen
Taler: Roger Robertsen

13.00 LUNSJ
		

Ettermiddagen fri til
tur eller avslapping

18.00 MIDDAG
19.30

Fellessang

08.00 Andakt ved Birthe Bayer

20.00 Felles program for
Danmark og Norge

08.15 FROKOST

21.30

09.40 Seminar ved Terje
Johannessen – «Jesus
Kristus som sentrum i
adventbevegelsen»

SØNDAG 20. JULI

11.00

Møte ved Per de Lange

Samvær i salongen

08.00 Andakt og informasjon før
avreise, ved Richard Vagn
Jensen

12.30 LUNSJ

08.15 FROKOST

14.00

Utflukt til Kistefos-Museet

12.00

19.30

Minikonsert ved Per og
Monica

Frist for utsjekking fra
rommene

A/S Kistefos Træsliberi ble
etablert i 1889. I dag er
Kistefos Træsliberis opprinnelige produksjonsbygning
et industrimuseum uten like
i Skandinavia. Her fortelles
bl.a. historien om arbeidet
som foregikk på tresliperiet.
Nybruket er en del av museet
som i dag er en moderne
kunsthall. Den brer seg
over to etasjer, og byr på
mange opplevelser. Hvert år
presenteres nye utstillinger.
Museet har også en samling
av skulpturer som man kan
se og oppleve utendørs i vakker natur. Kafé Consulen er
en idyllisk oase på museumsområdet. En dag på Kistefoss
kan f.eks. avsluttes med et
besøk i museumsbutikken.

NORSK FOLKEMUSEUM

DRIFTSINNTEKT
3010 Kontingent
3020 Gaver til ”Aktiv Pensjonstid”
3040 Tilskudd fra SDA DNU
3050 MVA kompensasjon
3320 Innbetaling for treff
3330 Innbetaling for stevner
SUM DRIFTSINNTEKT

50,785.89
24,741.00
10,000.00
30,055.00
11,800.00
80,509.00
207,890.89

AKTIVITETSKOSTNADER
4320 Utgifter v/treff, bevertning
4330 Utgifter v/sommerstevner
4510 ”Senioren”, trykking etc.
4515 ”Senioren”, Layout
4520 ”Senioren”, porto etc.

9,923.00
86,326.08
27,447.00
20,000.00
29,099.96

SUM AKTIVITETSKOSTNADER

172,796.04

ANNEN DRIFTSKOSTNAD
6310 Lagerleie
6800 Kontorrekvisita, data
6860 Kostnader styremøter, reiser
6940 Porto generelt
7320 Annonser, reklame
7360 Representasjon
7770 Bank- og kortgebyr

661.00
1,850.00
3,441.00
665.00
0.00
1,719.00
361.90

SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD

8,697.90

SUM KOSTNADER

181,493.94

FINANSIELLE POSTER
8050 Renteinntekt

5,251.00

SUM FINANSIELLE POSTER

5,251.00

Bygdøy – ikke langt fra Oslo
OVERSKUDD

Folkemuseet på Bygdøy er et
av verdens eldste og største
friluftsmuseer, med 155 bygninger, egen gamleby, og
stavkirke fra 1200-tallet.
Museets innendørs utstillinger viser folkekunst,
folkedrakter, samisk kultur,
våpen, leketøy, farmasihistorie, tannlegeutstyr og mye
mer.
Hele sommeren kan man
oppleve lefsebakst, kjøring
med hest og vogn, foring av
dyrene, demonstrasjon av
gamle håndverksteknikker,
åpen kolonialbutikk, lysstøperi, historisk lekeplass,
omvisninger m.m.

31,647.95

EIENDELER
1950 Drift SpBank Pluss
1960 Kapital SpBank Pluss

87,943.49
306,304.22

SUM EIENDELER

394,247.71

EGENKAPITAL OG GJELD
2000 Fri Egenkapital
310,286.79
2015 Bunden egenkapital
79,883.00
2690 Påløpne utgifter, kortsiktig gjeld
4,077.92
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

394,247.71

Her er en oversikt over regnskap og balanse for 2013.
Det så lenge ut som om det skulle bli et underskudd,
men mange gaver og innbetalt medlemskontingent
de siste ukene av året, har ført til et overskudd.
Det er meget bra. Kostnadene er også minimert.
Takk til alle trofaste medlemmer!
Overskuddet er innarbeidet i balansen.
				

Richard Vagn Jensen

SENIOREN
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Med bass og Bibel

«Jeg har landets fineste tittel» sier jeg noen ganger. Tittelen
«bibelbrukskonsulent» forteller at jeg skal hjelpe folk til å bruke
Bibelen, og noen viktigere oppgave kan jeg nesten ikke tenke meg.

Hans J. Sagrusten !

D

et finnes en bibel i de fleste norske hjem.
Det gjorde det ikke for to hundre år siden.
I 1815 ble det gjort en bibelundersøkelse på
Vestlandet, og den gangen fant de 4 bibler per 100
innbyggere. I dag er ikke problemet vårt i Norge at
vi mangler bibler; problemet er at vi ikke bruker
dem. Derfor er «bibelbruk» et viktig område for
Bibelselskapet.
Arbeidsoppgavene mine dreier seg om det utadrettede arbeidet til Bibelselskapet. Jeg redigerer
bladet vårt, «Bibelgaven», og leverer stoff til internettsidene www.bibel.no. Jeg planlegger den årlige
Bibeldagen, som i 2014 markeres 15. og 16. februar, og jeg lager materiell som kan brukes i kirker
og skoler. Men den morsomste delen av jobben
min er å reise rundt og undervise om Bibelen.
Her er det bassen kommer inn. Noen ganger
synger og spiller jeg en vise om et poeng i undervisningen, og på denne måten håper jeg at tilhørerne skal huske det jeg prøver å få fram. I mange
forsamlinger har jeg opplevd kontrabassen og
musikken som en enkel døråpner for det jeg vil
fortelle fra Bibelen.
Jeg merker at det er et kolossalt sug blant ungdom etter faktabasert kunnskap om Bibelen. De
hører mange teorier om hvordan Bibelen ble til,
og det er ikke rart om mange føler seg forvirret. Er
det sant, det som står i konspirasjonsteorier, om at
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Bibelen har blitt forandret og forfalsket av keisere
og paver gjennom hundrevis av år? Stemmer det
at keiser Konstantin fikk byttet ut alle evangeliene
i Bibelen under kirkemøtet i Nikea i år 325, slik
som en av hovepersonene i romanen «Da Vincikoden» påsto?
I arbeidet mitt har jeg særlig konsentrert
meg om å studere den tidligste teksthistorien til
Bibelen. Hvor gamle arkeologiske funn av bibeltekster har vi tilgang til i dag? Hvor tidlig i historien kan vi finne den samme bibelteksten som
vi kjenner fra våre bibler nå i 2014? Svarene jeg
har funnet er veldig interessante, og jeg merker at
ungdom også suger til seg dette stoffet. For funnene er overbevisende og styrker vår tillit til Bibelen.
Når jeg underviser, kan jeg vise bilder av komplette bibeltekster fra 300-tallet. Selv dette er oppsiktsvekkende. De aller fleste skrifter fra antikken
finnes i dag bare i svært sene avskrifter. Det ligger
gjerne både 800 og 1000 år mellom forfatteren og
den tidligste kopien av et litterært verk. Dette gjelder bøkene til kjente personer som Julius Cæsar
og historikerne Josefus og Tacitus, som alle levde i
århundene like før og etter Kristi fødsel.
Til sammenligning er bøkene om Jesus fra
Nasaret enestående tidlig bevitnet. Bortsett fra
de variasjoner i skrivemåte og ordvalg som en må
forvente, når bøker har vært skrevet av for hånd
SENIOREN

11

FOTO: DAG KJÆR SMEMO

KLASS IKE R E N

KYPRIAN

«Bare i menigheten min er det 1500
som mangler egen bibel. Jeg kunne
delt ut 1500 bibler på dagen!»
				

Pastor Rodriguez

gang etter gang, er bibelteksten på 300-tallet den
samme som vi kjenner i dag. Det er en sterk opplevelse å sitte og granske håndskriften til en ukjent
person som satt i timer og dager og håndskrev et
helt nytestamente, et sted i Romerriket en gang på
300-tallet.
Enda sterkere er det å få granske bilder av bibeltekster fra 200-tallet, ja, helt tilbake til 100-tallet. Fra denne tidlige tiden er det bevart over 60
større og mindre funn, alt fra hele evangeliebøker
til små rester av en enkelt bokside. Alle disse funnene viser oss det samme bildet: Bibelteksten var
ikke mye forskjellig på 100- og 200-tallet fra den
teksten vi kjenner i dag. Og det går ikke an å påstå det som nyere spenningsbøker sier; at det skal
ha skjedd en storstilt revisjon av bøkene i Bibelen
under et kirkemøte på 300-tallet. De arkeologiske
funnene viser helt entydig: Det er de samme bibelske bøkene vi finner både på 300-, 200- og 100-tallet e.Kr.
Høsten 2013 var jeg så heldig å få være med
og spille inn 12 korte videoer om disse funnene.
Videoene er resultatet av et samarbeid med Hope
Channel Norge, som stilte sin ekspertise og sitt
studio til disposisjon. Dette er et eksempel på det
gode samarbeidet som Bibelselskapet har med
adventistene i Norge. Videoene ligger på internett, både på det store nettstedet YouTube og på
Bibelselskapets egne nettsider bibel.no.
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Det er et privilegium å få arbeide i Bibelselskapet. Jeg kunne ha skrevet mye om den internasjonale sammenhengen vi står i. Norge er
den femte største bidragsyteren til arbeidet i andre
bibelselskaper, ikke minst på grunn av trofast innsats fra de faste giverne våre. Gjennom Bibelgaven
er det mange, også blant adventistene, som er med
på å dele Bibelen med mennesker over hele kloden.
Bibelselskapets motto er «Guds Ord til alle
mennesker, på et språk de forstår og til en pris de
kan betale». Ikke minst er prisen viktig. De nærmere 20 millioner kronene som norske bibelvenner årlig er med på å sende til andre bibelselskaper i verden, gjør at en bibel i en annen verdensdel
koster noen dagslønner for en fattig familie, i stedet for flere månedslønner.
Jeg har et minne fra en adventkirke i byen
Santiago på Cuba, i mars 2013. Vi møtte pastor
Adaias Lores Rodriguez, som ledet en stor adventkirke i byen. Adventistene opplever den samme
eventyrlige veksten som alle andre kirkesamfunn
på Cuba. På fire år er tallet på medlemmer økt fra
18.000 til 35.000 på landsbasis. Men mangelen på
bibler er stor. Både på grunn av den sterke kirkeveksten og på grunn av orkanen «Sandy» som
ødela mange hus på Cuba i oktober 2012.
«Tre hundre av medlemmene våre mistet
Bibelen sin i orkanen» sa Adaias. «De gamle i
menigheten vår sa: Etter orkanen har vi fått både
ris, mel og sukker av myndighetene. Men Bibelen,
vår åndelige mat, har vi ikke fått igjen. Hva skal
vi gjøre da?» Og pastor Adaias sa selv: «Etter orkanen hadde vi i menigheten mat å dele ut, men
vi hadde ikke en eneste bibel å dele ut.» Han satte
ord på den sterke bibelmangelen med følgende avslutning: «Bare i menigheten min er det 1500 som
mangler en egen bibel. Jeg kunne ha delt ut 1500
bibler på dagen!»
Det er stort å få være med på å samle inn penger til bibel på Cuba og i andre land. Det er i det
hele tatt stort å få stå i en slik sammenheng som
jeg gjør. Jeg gleder meg til hver dag i arbeidet som
bibelbrukskonsulent, og jeg synes stadig at jeg har
landets fineste tittel. n

Den

første økumeniker
Av Paul Liseth !

D

et er år 258. Keiser Valerian har skjerpet
kampen mot de kristne, spesielt mot biskopene. De skal henrettes. Thascius Kyprian
står foran prokonsulens domstol. Han blir spurt
om navn, om han er biskop. Kyprian svarer bekreftende. Prokonsulen oppfordrer ham til å ofre,
men Kyprian etterkommer ikke oppfordringen.
Prokonsulen: Tenk deg om! Kyprian: Gjør det du
skal! Det trengs ingen betenkning i en så rettferdig
sak. Dommen faller: Kyprian skal halshugges. Den
dødsdømte svarer: Gud skje takk!
Hvem var så egentlig denne uredde, noe arrogante biskopen?
Han trådte sine barnesko i Kartago. Foreldrene
var velstående. Kyprian var omgitt av luksus både
hjemme og i omgangskretsen. Men overfloden
og hedenskapet ga ham ikke den glede i livet han
hadde regnet med. Det kom til å skje noe dramatisk i Kyprians liv: «Ånden fra himmelen ble utløst
over meg, og jeg ble ved gjenfødelsen et nytt menneske,» skriver han.
Kyprian ble døpt, han solgte all sin eiendom og
ga det meste til de fattige. I kirken gjorde han raskt
«karriere» – etter bare to år ble han valgt til biskop.
Han måtte overtales til å ta akseptere valget.
I år 250 kom det en hard forfølgelse under
keiser Decius. Kyprian gikk i dekning utenfor
Kartago. Han ledet menigheten fra ukjent sted.
Forfølgelsen opphørte, men så kom pesten til
storbyen. Kyprian oppfordret de kristne til å hjelpe
fattige og syke. Mange kom inn i menigheten på
grunn av den nestekjærligheten de så.

Kyprian måtte mekle i indre stridigheter.
Mange hadde sviktet under forfølgelsen. Skulle
disse frafalne tas opp i menigheten igjen?
Kyprian var en klok og realistisk mann. Han
mente det var farlig for de frafalne å bli utestengt
fra det kristne fellesskapet, men de kunne bare få
biskopens syndsforlatelse og ta imot nattverden
på dødsleiet. Det er på den bakgrunn vi må forstå
hans uttalelse om «utenfor kirken ingen frelse».
Kyprians viktigste bok handler om kirkens
enhet. Ifølge ham er det ikke rom for ulike kirkesamfunn på samme sted. Det er ikke mulig å dele
kirken. Man kan bare forlate den. Men å forlate
kirken er åndelig selvmord. «Dersom en gren brytes fra stammen, kan den ikke skyte knopper.»
Kyprian forlangte at alle skulle adlyde biskopens autoritet. Han tålte ikke innblanding fra lekfolk eller andre biskoper.
Kyprian ser for seg en kirkestruktur med likestilte og uavhengige biskoper. Han ønsker ikke en
biskop over alle biskoper. Men dette synet ble etter
hvert erstattet av ideen om en pave – en biskop
med autoritet over alle biskoper.
Først med 1. Vatikankonsil (1961–1965) anerkjente Den romersk-katolske kirke nye kirkedannelser. Kyprian hadde vel heller sett at kirken
hadde avskaffet paveembetet og beholdt kirkens
eksklusivitet.
Kirken har vel knapt siden fostret noen kirkelærer med så store tanker om kirken som Thascius
Kyprian. n
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Per de Lange

Ha det godt lenger –

		 med god pust
De aller fleste av oss kan overleve i uker uten mat, noen dager uten vann,
men bare i noen få minutter uten luft. Vi er avhengige av oksygenet i
luften. Vi lever dessuten i et avhengighetsforhold til planteriket. Plantene
produserer oksygenet vi trenger, mens de lever på karbondioksyd, som er
vårt avfallsstoff i luften – en viktig faktor også i miljøsammenheng.

Per de Lange, DrPH !

F

or mye og for lite, skjemmer alt. Slik er det
også med luften. Oksygenet utgjør ca. 20 %
av atmosfæren, hvilket også er optimalt for
oss. Større konsentrasjoner er farlig og kan bl.a.
gi uheldige endringer i lungevevet og på øyets
linse. For lite oksygen er minst like helseskadelig
med bl.a. høydesyke. Man hyperventilerer, får
hodepine, blir trett, svimmel, glemsom og mister
tiltakslyst. Dessuten blir tankene uklare med
hemmet dømmekraft, fornuft og viljestyrke.
Luftreise og kondisjon
Luftens reise i kroppen starter i nese eller
munn, farer videre til lungene og ut i blodet, hovedsakelig bundet til de røde blodcellene. Målet
for luftreisen er kroppens celler. Hele 20 % av
oksygenet benyttes av hjernen, selv om den er
relativt liten. Resten går til reparasjon og vedlikehold, men særlig til de arbeidende musklene.
Mitokondriene, mikroskopiske organeller i cellenes indre, kan beskrives som mini-energiverk.
Karbon, vitaminer og mineraler fra maten pluss
oksygen fra luften møter hverandre i enzymblandingene på mitokondrienes innervegg. Prosessen
har fått det velklingende navnet oksydativ fors-
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forylering. Produktet er ATP, et høyenergiholdig
fosfat (adenosintrifosfat), kroppens valutaenhet
for produksjon, lagring, overføring og bruk av
energi.
Oksygenet er så viktig i denne sammenhengen at kondisjonsnivået for kroppen defineres
ved hvor mye oksygen du kan forbruke, målt i ml
per minutt per kg kroppsvekt – det såkalte kondisjonstallet. Ulike faktorer påvirker kondisjonstallet. Men viktigst er tilgangen på oksygen gjennom
fysisk aktivitet. Regelmessig mosjon minst ½ time
daglig er nøkkelen for økt pusting, hvilket også gir
bedret oksygentransport og økt evne til energiproduksjon.
Pust deg frisk
Vi begynte livet med en dyp innånding, og vi
skal avslutte det med å trekke været for siste gang.
Hvordan vi puster i mellomtiden har stor betydning for liv og velvære. Dårlig pusteteknikk kan
gi både fysiske og psykiske problemer. Vi puster
helst inn på tre måter, enten «skulderpusting»
hvor vi heiser på skuldrene ved innånding, «brystpusting» hvor selve brystkassen utvides og løftes
ved innånding eller «mellomgulv/magepusting»
hvor mellomgulvet presses ned og magen ut.
De to første fyller ikke lungene så godt som
den tredje, og kroppen får ikke så mye oksygen

som den gjerne skulle hatt. Typisk puster vi slik under
belastninger og stress, hvilket gir en raskere pust. Vi blir
fanget i hyperventilering som igjen kan påvirke syre/base-balansen i blodet og forsterke en anspent livssituasjon
– «høydesyke i lavlandet». Kreativiteten kan forsvinne,
med tap av både selvbilde og livsmot.
De fleste har opplevd hvordan man kan gjenopprette
ro og balanse ved å puste dypt og langsomt – med fri bevegelse av magen. Vi gjør det ofte intuitivt når vi er spente
og nervøse. Mange benytter teknikken bevisst foran viktige utfordringer som en tale, en eksamen, eller en fødsel.
Man beholder roen og sindigheten slik at man kan yte
100 %. Dyp og langsom mellomgulv- og magepusting er
til stor nytte både for kropp og sinn.
Pust for kommunikasjon
Når luften farer forbi stemmebåndene nede i halsen,
kan de settes i vibrasjon, noe vi vet å utnytte til å skape
meningsfulle lyder for tale og sang. Men god lydproduksjon dreier seg om mye mer. Luftsøylen med støtte fra
musklene i nedre mageregion, er viktig for både volum
og bæreevne i tale og sang.
La musklene i svelg, hals, munn og tunge slappe av
mens du spenner stemmebåndene. Legg samtidig hendene på nedre del av magen og pass på at musklene i mageveggene også er spent slik at du får solid støtte for lyden
du lager. Øvelsen anbefales også for dem som aldri har
hatt Pavarotti eller Demostenes som forbilder.
Hulrommene i panne- og kinnbein har forresten også
betydning for resonansen og bæreevnen i lyden som produseres. Lydproduksjon er en vitenskap for seg, viktig i
utdannelsen for sangere, skuespillere, prester, reportere
og alle vi andre som også kommuniserer ved hjelp av luften som pustes inn.
Ta vare på luften
Gud skapte mennesket ved å blåse livets ånde (luft)
inn i menneskets nese, slik at mennesket ble til en levende
sjel. Teksten understreker menneskets avhengighet av luft
og ånd, både i form av oksygen og i form av åndelig kraft
fra Skaperen selv. Gud sa også at vi skulle ta vare på hagen
han skapte, ja alt han skapte, også luft og åndelig kraft.
Når man forstår hvor avhengige vi er av frisk og oksygenrik luft for å fungere, er det et paradoks at vi tar så
dårlig vare på den. Luftforurensningen kjenner ingen landegrenser. Åndelig forurensing er det også overskudd på i
vår moderne verden.
Vår utfordring og rike anledning blir dermed å ta vare
både luftens verdier og de åndelige verdiene – både for
oss selv og for hverandre. Vel blåst! n
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Takk for alt
JEG TAKKER DEG, Gud, for alt godt som jeg fikk,
velsignelse, glede og lykke.
Men taus var min munn når i trengsel jeg gikk,
når ensom og motløs jeg senket mitt blikk
med lønnlige tårer som smykke.

Jeg takket deg, Gud, når jeg kjente meg sterk
til helse, i arbeid, blant venner.
Men aldri et ord når jeg nedbrutt av verk
titt følte meg knuget som hengende bjerk,
og glemt av de fleste jeg kjenner.

Jeg så ikke den gang at smerten jeg har,
først går om Guds elskende hjerte.
At intet meg hender som ikke min Far
selv styrer med kjærlighets ømhet så var
og føler som sviende smerte.
Nå takker jeg Gud for hver eneste dag,
for medgang og motgang på ferden.
For kraften jeg får når vi vandrer i lag.
Han mildner min smerte og demper hvert slag
og fører meg trygt gjennom verden.
Trygve Åsheim,
i Stille stunders tanker
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