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LEDER MINNEORD

Når dette leses, har Norge passert høydepunktet for Grunnlovsjubileet 17. mai 2014 – 200 år 
fra ratifiseringen samme dato i 1814. For det norske folk er jubileet en stor og viktig begi-
venhet som markeres på mange forskjellige måter gjennom hele året med tilbakeblikk og 

framtidsvisjoner.
I Måldokumentet fra Hovedkomiteen for Grunnlovens 200-årsjubileum*, avsnitt om Visjon og 

mål, står det innledningsvis at «Grunnloven [er] i dag et samlende symbol for frihet, selvstendighet 
og demokrati». Disse tre begrepene – frihet, selvstendighet, demokrati – er liksom hovednerven i 
det norske folks selvfølelse, vi er alle inkludert. Derfor er hver 17. mai en spesiell opplevelse som 
ikke mange andre nasjoner har tilsvarende. Vi er privilegert som har vår tilhørighet i Norge.

Videre leser vi at «like mye som en feiring av fortiden bør jubileet være en investering for framti-
den». Fortid og framtid hører sammen. Fortiden kan vi ikke endre, men lære av. Framtiden er uten 
innhold, men vil bli innholdsrik for alle i den grad vi investerer av oss selv, vår kultur og kunnskap 
til beste for det norske fellesskap. Sammen skal vi hjelpe hverandre til å bygge framtiden. Enten vi 
er etnisk norske eller fra en minoritet, har vi alle tilhørighet i Norge. Som et inkluderende samfunn 
skal vi sammen bevare både friheten, selvstendigheten og demokratiet.

Da Bjørnstjerne Bjørnson skrev nasjonalsangen, Ja, vi elsker, hadde han ikke bare et historisk 
perspektiv som han kaller saganatt i 1. vers, men også et framtidsperspektiv som vi har kjempet for 
og vil kjempe for når det blir krevet, for dets fred slår leir – fred basert på frihet, selvstendighet og 
demokrati. Bjørnson taler direkte til deg og meg i begynnelsen av 2. vers: Norske mann i hus og 
hytte, takk din store Gud! Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut. Hele verset understreker 
vår kristne arv, men Gud og kristendommen er ved å viskes ut i Norge i dag. Og er det noe vi skulle 
fremheve mer, må det være at vi bør vise større takknemlighet til Gud. Bjørnson sier takk din store 
Gud! Vi må ikke glemme Gud, for han glemmer ikke oss. Hans ord er: «Kan en kvinne glemme 
sitt diende barn, en omsorgsfull mor det barnet hun bar? Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg 
glemme deg» (Jes 49,15). Takk din store Gud!

Adventistsamfunnet globalt feiret 150-års jubileum i 2013 fra etableringen i 1863. Ved somme-
rens stevne i Seniorforeningens regi markerer vi den norsk-danske begynnelse og utvikling fram til 
nå. Hovedrammen for foredragene har derfor både et historisk og et framtidsrettet fokus: Slik det 
begynte – Underveis – Målet. Et jubileum er ikke et mål i seg selv, men heller en milepel. Historisk 
blir vi minnet om at Gud var med i begynnelsen, styrket veksten underveis og han vil følge opp til 
veis ende. Han har ikke glemt noen selv om mange er gått bort siden etableringen. Han vil heller 
ikke glemme noen i framtiden. Målet er der framme, det nye Jerusalem. Der skal alle få feire et 
evighetsjubileum som vil overgå alt. Hans invitasjon gjelder fortsatt. Derfor: Takk din store Gud!

*HOVEDKOMITEEN FOR GRUNNLOVENS 200-ÅRS JUBILEUM ER OPPNEVNT AV STORTINGET MED STORTINGSPRESIDENTEN SOM LEDER, OG MÅLDOKUMENTET 
FINNES PÅ FØLGENDE INTERNETTSIDE - HTTPS://WWW.STORTINGET.NO/GLOBAL/PDF/GRUNNLOVSJUBILEET/MAALDOKUMENT%20GRUNNLOVSJUBILEET.PDF

Det ble stille på TVS da meldingen kom om 
Paul Oddvar Liseths uventede dødsfall den 
10. februar. Og stillheten etter ham vil vare. 

Det har vært nærmest en selvfølge å møte Paul 
i vestibylen eller i korridorene når man kom til 
TVS. I 45 år har han vært lærer og rådgiver ved 
skolen og var en del av institusjonen. For mange 
av oss har TVS uten Paul vært nærmest utenke-
lig. På kontordøren hans står det «Consiliator 
Emeritus», som betyr noe sånt som «rådgiver på 
livstid, dog formelt pensjonert». Hans kontakt 
med elevene ble ikke stoppet av aldersgrense el-
ler arbeidskontrakt. «De holder meg ung,» sa han 
ofte. Hukommelsen hans var legendarisk og han 
husket navnet på de fleste elevene han har hatt – 
i tillegg til all hans fagkunnskap. Mange har på-
pekt at han heller aldri glemte sine venner. Hans 
nettverk av kontakter i mange leire har vært flit-
tig vedlikeholdt gjennom alle år. I de senere årene 
var bønn noe av det som engasjerte ham sterkest. 
Også i sin bønnetjeneste bygde han nettverk, både 
med elever og venner i vide kretser. 

Paul ble født på Nore i Numedal det før-
ste krigsåret. Da han var 12 flyttet familien til 
Modum. Siden ble det gymnas i Drammen, 
Handelshøyskolen i Bergen og siden utdanning 
i tysk, fransk, en Master i Education og mer til - 
alt til toppkarakterer. På TVS har Paul undervist 
i så godt som alle fag unntatt gym, blir det sagt. 
Engasjement og allsidighet i kunnskap og inter-
esser har vært hans varemerke. Bred kontakt på 
tvers av trossamfunn og menighetsgrenser har 
han også alltid hatt. Dessuten var han engasjert i 
politikk. Derfor var han en naturlig avdelingsleder 
i religionsfrihetsspørsmål for Adventistsamfunnet 

i mange år. I Hole har han etter 26 år satt spor etter 
seg som lengst tjenende representant i kommune-
styret. 

Paul var dypt engasjert i alt han var involvert i, 
men tok aldri seg selv høytidelig. Det husker ikke 
minst alle elever som har sett ham i aksjon på ar-
rangementer på skolen. Han var full av humor og 
var alltid seg selv. Han kom lett i kontakt med folk 
og «alle» kjente Paul. Derfor var det naturlig at 
over 450 mennesker fylte aula og gymsal på TVS 
da han ble begravet den 17. februar. Noe som mar-
kerte tydelig overfor familien som er igjen at deres 
minner om hans omsorg, kjærlighet og vennskap 
er delt av mange. Han traff sin kone Frøydis under 
studietiden i Bergen. De giftet seg i 1971 og fikk 
barna Kjersti (Giesebrecht) og Ingrid sammen. 
Tre barnebarn har det siden blitt. Også for famili-
en er en vegg i livet blitt borte med Paul. Heldigvis 
sitter de igjen med gode minner. Paul blir ikke fort 
glemt av noen av oss. 

Hans innsats som lærer ble markert da han i 
2010 mottok kongens fortjenestemedalje i sølv for 
sin tjeneste. Det er likevel elevene som viderefører 
det han har nedlagt i oss som er det viktigste mo-
nument over hans innsats. Han ruvet kanskje ikke 
så høyt i landskapet, Paul. Det var heller ikke alle 
hans verv og titler som gjorde ham stor. Han ruvet 
i kraft av sitt engasjement, sin karakter, sin kunn-
skap og sin iver etter å formidle den. Paul hadde 
en klippefast tro på Jesus som forankret ham i hå-
pet om en ny morgen og en bedre verden. Derfor 
venter vi sammen med Frøydis og barna med håp 
til Han som kommer og gjør alle ting nye. Fred 
over Paul Oddvar Liseths gode minne!   n

Paul Liseth
til minne
Av Atle Haugen !Reidar Larsen !

 Takk din 
 store Gud
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Da Paul Oddvar Liseth gikk bort 
den 10. februar var det veldig, 
veldig mange som mistet en betyd-
ningsfull person i sitt liv. 
 Først og fremst som lærer på 
Tyrifjord videregående skole har 
Paul hatt enorm innflytelse på tu-
senvis av internat- og dagelever fra 
adventist- og andre hjem. Men også 
gjennom sin innsats i samfunnsli-
vet som politiker og engasjement 
i Adventistsamfunnet i Norge har 
han satt varige spor. At han var 
en avholdt og respektert mann 
som etterlater seg et stort savn 
vises tydelig gjennom responsen 
på Facebook-siden hans. Over 
500 "Liker" uttrykker deltakelse i 
kommentarene og sorg over Paul 
Liseths plutselig bortgang. Det er 
også et tydelig vitensbyrd om be-
tydningen av hans rolle som lærer 
og medmenneske.
 Her kan du lese et utvalg av 
kommentarene fra Paul Liseths 
Facebook-side. De er ikke redigert, 
men gjengis direkte slik avsende-
ren har uttrykt sine følelser, utfra 
sitt ståsted. 

 Reidar Larsen, fung. red.

MINNEORD

... fra Paul Liseths 
      Facebook-side

FOTO: MARKUS KRISTOFFER DREYER
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Teksten i Ef 5 fikk ny mening for meg for 
noen år siden, etter at jeg ble kjent med Ruth 
Hagen i Bergen. Ruth var medlem av me-

nigheten i ca. 60 år, og jeg ble kjent med henne da 
jeg var pastor i Bergen menighet på 90-tallet. Ruth 
var født frisk, men da hun var sju måneder gam-
mel ble hun rammet av engelsk syke, vannhode 
og polio. På sine eldre dager fikk hun leddgikt i 
tillegg. Hun var det mange vil kalle «forkrøplet» 
og fullstendig avhengig av rullestol og pleie. Om 
Ruth var syk i kroppen, var hun desto friskere i 
hodet. Hun var virkelig et klokt menneske, og hun 
gav meg personlig mye å tenke på. 

Jeg snakket med Ruth om hennes situasjon og 
erfaringer. Gjennom sitt liv kunne hun høre kom-
mentarer som «stakkars deg». Da forteller Ruth 
at hun følte seg som en hund uten hale, som ikke 
hadde noe å logre med.» «Jammen, synes du ikke 
synd på deg selv da», kunne jeg spørre, og hun 
svarte: «Det er farlig, så det ber jeg Gud spare meg 
for.» På spørsmål om hva hun så som den største 
faren i sitt liv, som hun måtte være spesielt opp-
merksom på, og passe seg for, sa Ruth at det var «å 
klage». «Begynner jeg med det, er det nok å ta fatt 

i. Satan er aktiv, og han setter sitt angrep inn der 
han vet at vi er svakest. Klagetonen er fra ham», 
sa Ruth.

Ja, all synd begynte jo i grunnen med klaging. 
Når Satan falt, var det fordi han klaget på Gud. 
Den første lille klagingen vokser gjerne, og kan 
føre til fullt opprør mot Gud. 

Men Ruth snakket ikke bare om «klagetonen». 
Hun hadde et mye hyggeligere uttrykk som hun 
lærte meg, nemlig «takketonen». Jeg kjente Ruth 
som et veldig takknemlig menneske, til tross for 
at jeg ikke har kjent så mange som har vært like 
handicappet. Ikke bare hadde hun avfunnet seg 
med sin situasjon, men hun var rent ut glad og 
takknemlig fordi hun syntes at hun hadde det så 
godt. Jeg spurte Ruth en gang om hun alltid hadde 
følt det slik. Hun svarte «nei» på det. «Som ung var 
jeg så fortvilet at jeg ikke hadde lyst til å leve», sa 
Ruth til meg. Som liten kunne hun høre folk si for 
eksempel «Se, der kommer idioten.» Når hun så 
tilbake på det senere i livet, kunne hun takke Gud 
for at det ikke var tilfelle, men som liten gråt hun 
ofte og syntes synd på seg selv. Hun fortalte meg 
at hun strevet med å få tauet rundt halsen så hun 
kunne ta livet sitt, men hun fikk det aldri til. 

Ruth fortalte meg om hvordan hun ble en 
kristen. Hennes foreldre lot henne få gå på søn-

Av Kjell Aune !

dagsskole, for der fant hun ro. Hun slukte det hun 
hørte, og tok imot Jesus 17 år gammel. Da fikk 
livet verdi, og hun fortalte meg at hun begynte å 
få taket på «takketonen». Gud hjalp henne ut av 
fortvilelsen og gav henne en helt ny tone i livet. 
Ruth var glad i Salme 40,2-4, som handler om det-
te: «Jeg ventet, ja ventet på Herren. Da bøyde han 
seg til meg og hørte mitt rop. Han drog meg opp 
av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han 
satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine 
trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lov-
sang for Gud.»

Først var Ruth med i en annen menighet, men 
da hun var 19 år gammel, var det noen som brakte 
og hentet henne til og fra noen offentlige møter 
som adventistene holdt. Hun begynte å granske 
Bibelen nærmere, og brikkene falt mer og mer 
på plass. Så ble hun tilbudt brevskolekurs, og en 
person kom hjem til henne og hjalp henne med 
brevene. Hun fortalte meg at uten den personlige 
kontakten hadde hun neppe noen gang tatt imot 
dette budskapet. «Jeg vred meg som en ål. Jeg ble 
advart i den menigheten jeg tilhørte. Jeg fikk ikke 
sove om natten. Jeg ba til Gud om å få slippe. Men 
jeg fikk ikke fred før jeg tok imot. Det var i 1939 
jeg ble adventist», fortalte Ruth meg. 

Mange ganger så hun på pikene og guttene som 
sprang så lett omkring, og hun spurte Gud «hvor-
for»? Hun fikk et slags svar i Jes 40,30-31: «Gutter 
blir trette og utmattet, og unge menn snubler, men 
de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter 
vingene som ørner. De løper og blir ikke utmat-
tet, de går og blir ikke trette.» Ruth kommenterte 
teksten for meg med å si: «Jeg tror at hadde jeg 
ikke vært handicappet, så hadde jeg hatt familie 
med mange barn, for det ønsket jeg meg. Og jeg er 
redd at da hadde jeg ikke blitt en kristen. Folk sier 
jo så mye at de «har ikke tid». Da hadde sikkert jeg 
tenkt på samme måten.»

Jeg spurte Ruth en gang om hun hadde noe å 
si til de som unnskylder seg med at de ikke har 
tid. Hun sa: «Det kommer en tid da det ikke gis 
mer tid, og hva da?» Jeg spurte henne om hun ikke 
følte seg fattig sammenlignet med de som hadde 
familie, hus, bil, hytte, båt osv. «Nei,» sa Ruth. «For 
jeg har Jesus.» En gang sa jeg til henne: «Har til-

standen din bidratt til å lære deg ydmykhet, Ruth? 
Er vi ofte for kravstore?». Hennes svar var: «Ja, jeg 
tror JEG ofte kan være det.» Det gav meg etter-
tanke.

Ruth fortalte meg at hun gjerne våknet om 
morgenen med takk for at hun fikk leve en dag til, 
og at hun var bevart. Hun sa: «Det er viktig å finne 
takketonen med en gang når man våkner, og hol-
de fast i den. Da er man gjerne berget. Begynner 
man å klage og se negativt på tingene, så tuller det 
bare på seg.» Kommentaren var så typisk for Ruth! 
Jeg svarte henne med å si at det var jo ikke alltid 
så lett å finne takketonen, og spurte hvordan man 
best finner den. «Det er ikke mulig uten bønn og 
studium», sa Ruth, og fortsatte: «Den største faren 
for Guds folk er at vi slapper av med åndedrettet 
– bønn er sjelens åndedrett. Det er farlig å slutte å 
be, for da slutter vi også å lese i Bibelen, og det er 
farlig!»

Det er kanskje ikke så vanskelig å takke når det 
skjer store ting i vårt liv, men hva med den vanlige 
grå hverdagen. Ruths råd var at vi må lære oss å 
telle velsignelsene. Ofte tar vi ting for gitt. En gang 
dristet jeg meg til å spørre Ruth hva hun hadde 
å takke Gud for gjennom en vanlig dag eller uke. 
Hun svarte: «For at Gud er med. For eksempel når 
jeg skal tre i en nål. Det kan jeg ikke klare uten 
at jeg ber først. Selv det blir da en velsignelse. Vi 
kan ikke ta noe for gitt. Alt er Guds vidunderlige 
nåde.»

Ruth mente at det gjelder å merke seg, og å ta 
vare på alle Guds hverdagslige velsignelser. I Salme 
103,2 står det: «Min sjel, lov Herren, og glem ikke 
alle hans velgjerninger!» Jeg spurte Ruth hvor mye 
det går an å takke for, og fikk til svar «alt». Det 
står jo også i 1Tess. 5,18: «Takk for alt! For dette 
er Guds vilje for dere i Kristus Jesus.» Min kom-
mentar til Ruth var: «Takke for alt! Har du takket 
for at du sitter i rullestol?» Hennes svar var: «Ja. 
Det var vanskelig til å begynne med, men hvis jeg 
ikke hadde sittet i rullestol, hadde jeg sikkert vært 
opptatt av andre, mindre vesentlige ting, og da 
hadde ikke Jesus funnet meg.» Jeg spurte Ruth om 
hun mente at alt som skjer oss er Guds gode vilje. 
«Nei, det er det ikke», svarte hun. «Men Gud kan 
lede det som skjer oss til det beste, hvis vi lar ham 

I Efeserne 5,20 oppmuntres vi til 
alltid å takke Gud og Faderen for 
alle ting i vår Herre Jesu Kristi 
navn. Det høres så enkelt ut.  
Men når det kommer til stykket  
er det ikke så lett likevel. Vi har  
så mange behov og så mange  
ønsker. Og så kommer takken  
lett i bakgrunnen.

Takke-
  tonen

MIN HISTORIE

ILLUSTRASJONSFOTO – DEPOSITPHOTOS.COM
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gjøre det. Det står i Rom 8,28: «For vi vet at alle 
ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, 
dem som etter hans råd er kalt.»

Alle har vi opplevd knuste drømmer, trage-
dier, sykdom, sorg og mange andre former for 
elendighet. En gang ved nyttår – tiden for å se 
tilbake og framover – spurte jeg Ruth om hvor-
dan vi med alle våre blandede opplevelser kan 
se framover med en takketone. Dette var Ruths 
råd: «Som dagen er, skal styrken være. Gud har 
gitt oss mange løfter. Hvis vi legger livet i hans 
hånd, trenger vi ikke å frykte.»

Favoritt-teksten til Ruth Hagen var Jes 
49,15-16: «Glemmer vel en kvinne sitt diende 
barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs 
sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke 
jeg deg. Se i begge mine hender har jeg tegnet 
deg ...» Og så siterte Ruth diktet «Jeg er ei glemt 
... det finnes en som ...», som jeg ikke kan gjen-
gi. Kanskje en av Seniorens lesere har dette dik-
tet og kan dele det i et annet nummer av bladet? 

En annen bibeltekst som Ruth likte godt, 
var 5 Mos 31,6: «Vær frimodige og sterke! Frykt 
ikke og vær ikke redde ... For Herren din Gud 
går selv med deg, han skal ikke slippe deg og 
ikke forlate deg.»

Spesielt når vi er blitt eldre, er vi veldig opp-
tatt av å få være friske, og det er jo naturlig. Jeg 
opplever selv at det ikke lenger er så selvsagt 
som i yngre dager. Men Ruth lærte meg at lyk-
ken ikke er avhengig av for eksempel friske ben. 
Hun sa til meg at «ben kan slå klikk, men ikke 
gleden i Herren. Vi kan få ro i sinnet ved å slip-
pe Jesus inn når han banker på.»

Ja, Ruth var et helt spesielt bekjentskap. 
Hun døde i desember 1999, og jeg gleder meg 
til å møte henne igjen og se at hun kommer 
springende mot meg. Eller kanskje jeg finner 
henne knelende. Ruth gledet seg nemlig til å 
kunne bøye kne for Gud og takke ham for hans 
godhet. 

Jeg takker Gud for slike som Ruth. Hun så 
bønn som sin oppgave i menigheten. Hun ba 
for menigheten og dens medlemmer. Hun ba 
om vekkelse, og hun ba om en fornyet interesse 
for Guds ord. Jeg vil aldri glemme det hun lærte 
meg om «takketonen» og hva som virkelig tel-
ler i livet.   n

Sundvolden Hotel
15.-20. juli 2014

Stevnet blir igjen på Sundvolden Hotel,  
ca. 35 km nordvest for Oslo*. Dette er et stort og 
pent hotell. Deler av stedet er i bevart eldre stil.

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

Kostnaden på 3.700 kr pr. person er alt inklusiv, 
og er på samme nivå som i 2012.

Påmelding snarest ved å sende stevneavgiften  
3.700 kr pr. person til konto 3000.26.41867 

For ytterligere opplysninger, ring Richard Vagn 
Jensen på telefon 32 75 25 89 / 92 49 33 22.

Du er hjertelig velkommen – meld deg på snarest! 
Mange kommer – over 100 er påmeldt allerede. 

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

RETTELSE  Via Tom Buskoven har vi fått følgende 
tilleggsopplysning vedr. Senioren 1/14, side 6:  
Laila Heiberg beklager at tittelen på boka omtalt i 
Min historie: Reiselektyren var begynnelsen, ikke kom 
med. Boken er Veien til Kristus av Ellen G. White.

Mannen med

gull i munnen
Av Ove S Berntsen !

Johannes Khrysostomos (347-407) var en 
gresk kirkelærer, en samtidig av Ambrosius 
og Augustin. Han ønsket å bli jurist, men ble 

overtalt til å velge en geistlig løpebane. Johannes 
var berømt for sin retorikk og prekenkunst. Og 
navnet Khrysostomos, som betyr gullmunn, er 
derfor en markør for hans veltalenhet.

Johannes var den eneste sønn av den aristokra-
tiske Secundus, som var general i den keiserlige 
hær. Faren døde mens Johannes var spedbarn, og 
da hans fromme mor Anthusa bare var 20 år gam-
mel. Hennes mot og entusiasme ga ham en varig 
respekt for kvinner. Hun oppdro ham som kristen, 
men etter datidens skikk ble han ikke døpt før han 
var voksen.

Helst ville han bli munk med det samme, men 
moren var syk og trengte ham. Etter hennes død 
førte lengselen etter det monastiske liv til at han i 
seks år levde som asket i en løs kommunitet av er-
emitter. Han skrev senere en livaktig beretning om 
deres strenghet og prøvelser. I fire år var han elev 
av en gammel syrisk munk, og de to neste årene 
bodde han i en hule som eneboer. Men de umen-
neskelige botsøvelsene og det fuktige klimaet i hu-
len tærte på kroppen, og syk og skuffet måtte han 
vende tilbake til Antiokia for å få igjen helsen.

Hans dårlige humør var imidlertid av kort 
varighet; han hadde lært at det finnes en grense 
for verdien av individuell askese. Etter noen år ble 
han presteviet, og i tolv år var han assistent for 

biskopen, særlig med omsorg for de mange fat-
tige troende i byen, både med timelig omsorg og 
åndelig undervisning. Men biskopen overlot også 
sin prekenvirksomhet til ham. Johannes vant en 
stadig voksende berømmelse som forkynner. I 397 
ble han selv utpekt til erkebiskop i Konstantinopel.

Samtidig som han var predikant og sjelesørger, 
skrev han flittig, og ble kjent for sine kommentarer 
til Paulus’ brev og Matteus- og Johannesevangeliet. 
Hans mål var å utlegge Guds ord slik at alle hans 
tilhørere kunne forstå budskapet. Han insisterte 
på en bokstavelig tolkning av Bibelen og å an-
vende den praktisk på tidens problemer. Mange av 
hans verker er også oversatt til en rekke moderne 
språk. Hans avhandling om prestedømmet, i seks 
bind, er mest berømt, ved siden av eksegetiske ver-
ker og avhandlinger om bot og munkevesen, som 
alle har formet det kirkelige liv.

Johannes var en helhjertet reformator, og han 
tok avstand fra pomp og prakt, og ga penger til 
å bygge hospitaler for syke fattige og fremmede. 
I sin kritikk av samtidens egoisme og umoral var 
han streng, åpenhjertig og temmelig taktløs. Og 
selv om folket beundret og elsket ham, fikk han 
hurtig fiender.

Johannes Krysostomos var en idealist, og ble 
derfor skuffet igjen og igjen. Men han ga ikke opp. 
Hans styrke var at han aldri tillot seg å bli kynisk 
eller desillusjonert, men fant alltid en måte å holde 
fast ved sine visjoner.   n

FOTO: WWW.EARLYCHURCH.ORG.UK

HUSK!

Sommerstevnet

Høsttreffet
25-års jubileum for SDA Seniorforening på 

               21. september

SDA Arbeideres Pensjonistforening, som den 
da ble kalt, ble stiftet 19. november 1989. Det er 
25 sølvbelagte år som er gått over i historien.  
Stiftelsesstedet var Betel, Akersgt. 74, Oslo. På 
samme sted vil sølvjubileet bli markert.
 
Du er invitert til å være med på denne spesielle 
begivenheten! Følg med i Senioren, Advent Nytt 
og AdventistInfo fra DNU for mer informasjon 
om programmet. 
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MIN TUR

Av Richard Vagn Jensen !

Når dette leses har jeg sammen med min kone 
nettopp avsluttet et seks ukers opphold i 
Jerusalem som volontør. Det har vært en 

stor opplevelse å erfare Israelfeltets misjon på nært 
hold. Det er et stort og nødvendig arbeid. Det har 
vært godt å møte våre trosfeller her. De er delt i tre 
forskjellige menighetsgrupper, som møtes til for-
skjellige tider i kirken. Fredag kveld kommer de 
hebraisk-talende sammen til gudstjeneste og so-
sialt samvær med måltid etterpå. Sabbatsmorgen 
møtes de internasjonale og de som snakker en-
gelsk, til sabbatskole og gudstjeneste. Etter guds-
tjenesten er det hver sabbat felles bufé, etterfulgt 
av sang og vitnesbyrd. Senere på ettermiddagen 
samles rumenerne. Også de har et nært og godt 
samhold, og de har felles bespisning, osv. I ukens 
løp er det også ekstra samlinger. Til alle møtene er 
det fin sang og musikk. Medlemmene er tydelig 
musikalske. 

I Israel er det ikke tillatt med offentlige reli-
giøse møter. Men det forhindrer ikke personlig 
vitnetjeneste. Det er 20 menigheter i landet og ca. 
750 medlemmer. 

I Vest-Jerusalem har adventistene kirke, gjes-
tehus med 19 senger og hovedkontor for hele fel-
tet, samt et par leiligheter. Det er også et meget fint 
studiesenter med plass til 32 beboere samt under-

visningslokaler i den østlige delen av Jerusalem. 
Denne våren (2014) er det blitt anlagt en vakker 
hage og park, med overbygd uteplass.

Å vandre rundt Jerusalem er en fargerik opp-
levelse. Det er turister fra hele verden, og befolk-
ningen selv er jo innvandrere fra alle verdens kan-
ter. I gamlebyen er gatene svært smale og lange og 
fylt med salgsboder. Kommer man inn gjennom 
f.eks. Jaffaporten, er man straks inne i et mylder 
av mennesker. Davids Street skiller mellom arme-
nere og kristne, jøder og muslimer. 

Via Dolorosa går midt i gjennom disse bo-
dene. Så det blir ekstra trangt når det kommer et 
helt reisefølge med guide som skal frem til kirken 
som sies å inneholde Jesu kors og gravsted. Mange 

skal kysse steinen hvor Jesus ble salvet før han ble 
lagt i graven. Flere av stedene som blir vist fram 
for turistene, er kanskje av tvilsom karakter, men 
man er i området. Vi har likevel vært på en ca 4,5 
timers tur i byen hvor man eksakt vet at det var her 
det skjedde. Bevisene er uomtvistelige. Det er en 
mektig opplevelse, og en blir fylt med andakt over 
Bibelens troverdighet. 

Å vandre i den nye del av byen, er behagelig, 
og trygt. Hele tiden møter man de svartkledte 
ultra-ortodokse jødene. De bærer forskjellige 
hatter, alt etter hvilket parti de tilhører. Folk er 
vennlige og hjelpsomme. Bybildet er også preget 
av mange soldater. Mennene har tre års tvungen 
tjeneste, jentene to år. De fleste har alltid våpen 

med seg. Mobilisering skal kunne skje raskt. Her 
i Jerusalem merker man ikke noe til spenningene 
på Gazastripen og Vestbredden, og heller ikke 
borgerkrigen i Syria. Vi måtte lese vg.net, og da-
gen.no for å holde oss oppdatert. Byen i vest er ved 
å bygges opp igjen på en pen måte. Man bruker 
Jerusalem-stein. Dette er en spesiell lys blekgul 
stein som er påbudt for å gi en helhet. Det byg-
ges gjerne med søyler og buer, og inngangsparti-
ene kan være rene portaler med marmor og glass. 
Det er mange store og flotte grøntarealer, rikt med 
blomster og palmer. Parkene er store, med mulig-
het for aktiviteter for hele familien. Hvis det er 
mulig å sikre framtiden, er Jerusalem en fin by å 
bo i. 

Klimaet er også en opplevelse. På denne tiden, 
mars og april, er det en behagelig sommertem-
peratur, 22-25 grader. Vi har hatt omtrent skyfri 
himmel i seksuker, men sommermånedene blir 
nok for varme og tørre for oss nordboere.

I Vest-Jerusalem merker man tydelig sabba-
ten. Fredag ettermiddag stenger forretningene ved 
15-tiden, og trafikken stilner av. Dette varer helt til 
sabbatskvelden. Da åpner noen av forretningene 
igjen for noen timer. Det er en fin opplevelse.

Jerusalem er bygd på mange høydedrag, og 
dermed mange daler. Så en avstand på et kart blir 
mye lenger enn det ser ut til. Byen ligger ca 800 
meter over havet, og Dødehavet ligger 400 m un-
der havet, så på noen få kilometer må en ned ca 
1200 meter fra Jerusalem til Dødehavet. 

Vi fikk oppleve årets påske i Jerusalem. Store 
mengder turister strømmer til i den anledning. Vi 
var til stede på en spesiell skandinavisk gudstje-
neste i Garden Tomb, et av stedene som er utpekt 
til å være Jesu gravsted. Over 1000 skandinaver 
var til stede. Dansk, svensk og norsk prest deltok i 
liturgien. Den danske presten innledet med å rope 
ut, «Han er ikke her, han er oppstanden.» Den 
svenske presten avsluttet sin tale med å uttrykke 
at Jesus skal komme igjen. Dette er jo det sentrale 
i adventhåpet.

For oss var det mye nytt å oppleve. Et besøk i 
Jerusalem kan anbefales. Men det er mest av alt 
det nye Jerusalem som er vårt virkelige mål. Må 
ingenting hindre oss i å komme dit. Shalom!   n

EN HILSEN FRA JERUSALEM JØDISK PÅSKEMÅLTID I ADVENTKIRKEN.

TEMPELHØYDEN MED VESTMUREN. GATEPARTI I GAMLE JERUSALEM.
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Bergsengvegen 71, 2372 Brøttum 
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Kasserer 
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Glimmerveien 19, 3340 Åmot 

Telefon 32 75 25 89 – 924 93 322 

hrv.jensen@gmail.com

Fung. redaktør for "Senioren"

REIDAR LARSEN 

Adresse som "sekretær"

"Senioren" kommer ut fire ganger 

i året og sendes til alle medlem-

mer av SDA Seniorforening. 

Medlemskap tegnes ved å sende  

kr 200 til konto nr. 3000 26 41867.

Gaver til bladet eller foreningens 

aktiviteter, sendes til samme  

kontonummer. Mange takk!

Oppsigelse av medlemskap

gjøres via sekretæren.

Tips, artik ler og bildestoff

sendes sekretæren inntil ny  

redaktør er på plass.

Vi trenger altså å tilføre et minimum av 2,8 liter vann 
hver dag. Vi får ca. 1 liter gjennom maten, så vi trenger å 
drikke 1,7 liter (6-8 glass). Folk flest drikker mindre enn det 
halve, og føler tydeligvis at 6-8 glass vann er i meste laget. 
Da er det godt å huske at kroppen egentlig trenger 200 liter 
i døgnet, men gjenvinningsanlegget, nyrene, resirkulerer det 
aller meste. 6-8 glass er egentlig forbausende lite. 

Vannforgiftning er for øvrig også en lidelse, skjønt svært 
sjelden. Årsaken er et for høyt vanninntak. Viktige vitaminer 
og mineraler kan da skylles ut og lage en farlig ubalanse i 
kroppens funksjoner. Man skal drikke mer enn 5 liter vann 
om dagen for å kunne komme i nærheten av denne lidelsen.

Drikk deg frisk og sprek
Vann er et viktig tema i all idrett, men særlig i utholden-

hetsidrettene. Problemet er nemlig at tørsteopplevelsen ikke 
er fintfølende nok til at man kan stole på den. En studie ved 
Harvard Universitet i USA viser dette. En gruppe joggere i 
god form ble delt i tre grupper. Gruppe én ble nektet vann, 
gruppe to skulle få vann når de bad om det, mens gruppe tre 
måtte drikke dobbelt så mye vann som de hadde lyst på. Som 
forventet holdt ikke den vannfrie gruppen ut særlig lenge. 
Men gruppen som fikk en god del mer vann enn de ønsket, 
gjorde det klart bedre enn de som bare drakk det de følte for.

Et godt vanninntak vil ved siden av større utholdenhet 
også gi bedre følelsesmessig styrke, bedre hjertefunksjon, 
bedre mental funksjon (ikke minst hos eldre) og det vil fore-
bygge sykdommer i nyrer og urinveier. Skål med vann!   n 

Et daglig vannprogram 
som passer de fleste
•  1-2 glass vann før frokost gir en god start.•  1-2 glass en halv time før lunsj.•  1-2 glass en halv time før middag/aftens.•  2 glass 2 timer før sengetid.

Per de Lange, DrPH !

Vann for kropp og sinn

Kroppen består av nesten 70% vann, fra 20% 
i benvev til nesten 90% i hjernen. 60% av 
vannet befinner seg inne i kroppscellene og 

40% utenfor. Dette balanseforholdet er viktig for 
at vi skal fungere optimalt både fysisk og psykisk. 
Balansen forstyrres lett ved å drikke for lite vann 
eller spise for mye salt. Heldigvis er det vann i nes-
ten alt – fra 100% i Farris og 90% i melk til 74% i 
gulrøtter og 5% i nøtter.

Vann er ikke et næringsstoff, men det betyr alt 
for utnyttelsen av næringsstoffene. Både transport, 
oppsuging og selve stoffskiftet skjer badet i vann 
fullt av enzymer. Avfallsstoffene forlater kroppen 
i vann, gjennom nyrenes filtrerings- og gjenvin-
ningsanlegg, avføringen, svetten og utåndingen. 
Kroppens mange bevegelige deler, slik som ledd, 
muskler, sener, organer og celleorganeller, «smø-
res» med vann. Vann gjennom svette brukes også 
til å holde temperaturen nede, mens forbrennin-
gen holder temperaturen oppe. Store påkjennin-
ger, fysisk og psykisk, fører til et ekstra væsketap.

Lider du av vannmangel?
Tap av 30-40 % av muskel- eller fettreservene 

kan være alvorlig nok, men neppe livstruende. Tap 
av kun 10 % av kroppens vannreserver er imidler-
tid farlig, og ved 20 % er du døden nær.

Resultatet merkes etter hvert som uttørringen 
tiltar. Tørsten slår inn allerede ved tap av under 
1% av vannet i kroppen. Ved tap av 3-6 % vil man 
oppleve fysiske og psykiske vansker, slik som men-
tal sløvhet, spasmer, blodsirkulasjonsproblemer, 
nyreproblemer og delirium. Fra 10% og oppover 
bryter man etter hvert sammen.

Mild uttørring kan skyldes ulike infeksjons-
sykdommer, mangel på daglig drikke, bruk av høy-
proteindietter (visse slanke- og kroppsbyggerdiet-
ter), visse blodtrykksregulerende midler og intens 
fysisk aktivitet – særlig dersom det skjer i høyfjel-
let eller i høy temperatur. 

Gjennom svettekjertler, lunger, nyrer og avfø-
ring taper vi ca. 2,8 liter vann hver dag – avhen-
gig av aktivitetsnivå, kroppsstørrelse, vanninntak, 
medisinske forhold og temperatur i omgivelsene.  
Koffein som i kaffe og alkohol som i øl og vin vir-
ker dehydrerende. Den som benytter kaffe og øl 
som tørstedrikk, trenger dermed å drikke desto 
mer vann.

«Vann var vårt hemmelige våpen i kampen om å bli først på Mount 
Everest», sa Sir Edmund Hillary. Ved hjelp av batteridrevne smelte-
apparater fikk de drikke 2-3 liter vann om dagen. Det sveitsiske teamet 
som ga opp å nå toppen noen måneder tidligere, hadde kun fått i seg 
5 dl hver om dagen. Vann fremmer utholdenhet og styrke.

Ha det godt lenger –
   med godt vann

LIVSSTIL OG HELSE
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Returadresse 
Senioren
R. V. Jensen 
Glimmerv. 19
3340 Åmot

Alle de dager som kommer og  
går, husker vi at de er livet? Når  
året allerede er mange dager? Tiden 

rinner, tiden svinner, tiden flyr så hastig bort. 
Som om den ble fortært av rovdyrkjever. Men 
noen ganger får vi for mye av den, og da slår 
vi den i hjel.

På gresk er det to ord for tid, kronos og 
kairos. Kronos er den lille tid, som går så fort. 
Kairos er den store tid, en tid med innhold. 
Hellig tid.

Da vismennene fra Østen kom til Jerusa-
lem, kalte kongen dem til seg og spurte dem 
ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Han 
var interessert i tidspunktet for Jesu fødsel, 
som jo blir bestemt av klokke og kalender, sol 
og måne. Tid som kronos.

Apostelen Peter skriver om profetene som 
så fram mot den samme hendelsen, de gran-
sket og utforsket og forsøkte å finne ut «hvil-
ken tid Kristi Ånd, som var i dem, siktet til, 
og hvordan den tiden ville bli.» Deres fokus 
var ikke så mye historisk nøyaktighet som 
tidens mening og egenart. Paulus påpeker at 

 Jesus kom da tiden var inne, ja, i tidens fylde. 
Tid som kairos. «Evig» tid.

Vår tid kommer og går, mange ganger er 
den liten, noen ganger er den stor. Gud er. 
Vi kan si at Gud som Far er Gud i evigheten, 
Sønnen er Gud i tiden, Den hellige ånd er 
Gud i øyeblikket. I eksistensiell forstand er 
Gud tretydig.

I evighetens perspektiv er mitt lille liv 
uendelig verdifullt. Inkarnasjonen er forsik-
ringen om at Gud er med oss, han vet alt om 
oss. Når evigheten krysser tiden, skjer det 
som er viktigst i vårt liv. Da erfarer vi underet 
i den alminnelige kontinuitet, forløsningen i 
tidens forløp. Hverdagens privilegium. Vi kan 
så å si stå midt i evigheten og høre stueuret 
slå. Det er stort, det er hellig. I øyeblikket har 
vi hverken for mye eller for lite tid, for den 
har mening. Alt er mulig.

Målt i lengden er livet kort, men i høyden 
er det uendelig, sier Benny Andersen.

Det er evigheten, øyeblikket i tiden.

  Den lille og  
den store tid

Ove S Berntsen !


