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LEDER

Trygve Andersen

Jeg holdt på med digitalisering av en del lydbånd 
fra en møteserie rundt 1960, da jeg hørte en dame 
synge en sang etter talen til pastor Dyresen, «Hvor 

er min sønn i natt». Noen av dere husker kanskje denne 
sangen? Jeg lette den opp i mine gamle sangbøker, og 
fant den i flere, faktisk også i vår forrige sangbok Salmer 
og lovsanger fra 1954. Jeg kan imidlertid ikke huske at 
den var mye brukt i Strømmen menighet. Men da jeg 
hørte denne sangen som solosang på dette lydbåndet, så 
talte den til meg. «Hvor er mitt barn i natt?». Sangen har 
vel historien om den fortapte sønn som bakgrunn, og er 
skrevet av den amerikanske sangforfatter og komponist 
Robert Lowry. Den uttrykker en mors eller fars ønske 
om å få kontakt med et barn som har gått bort fra «den 
gode vei».  

Noen av menighetens barn velger en annen vei enn 
vår, og det bekymrer oss. De gjør andre valg enn vi øn-
sker at de skulle gjøre. Vi ber for dem, men de må selv 
leve sine egne liv og gjøre sine egne valg. Det vi kan gjø-
re, er å være med på å skape et godt miljø i menighetene, 
som kan bidra til å la våre barn se Guds kjærlighet og 
velge den gode vei. Det kan vi bidra til alle sammen.

Når dette skrives, er det høst, og det kan også være en 
vakker årstid. Men vi går igjen mot kaldere og mørkere 
tider, og det er vi kanskje ikke så glad for. Vi får gjøre det 
beste ut av det, og holde motet og humøret oppe. Et smil 
kan varme godt når sola ikke gjør det lenger. Og så vet vi 
jo at det går mot en ny vår om ikke så lenge.

Styret har vært samlet og lagt planer for våren. 
Vårtreffet blir i Mjøndalen 17. april, så sett av den sønda-
gen. Vi er også kommet godt i gang med planleggingen 
av sommerstevnet, som blir på Sundvollen 12.-17. juli. 

Ellers vil jeg si takk til dere som bidrar med stoff til 
bladet. Det er egentlig litt få, så det hadde vært fint om 
flere av dere kunne tenke på om dere har noe å skrive 
om. Dere kan enten sende inn noen ord, eller tipse meg 
om ting dere synes passer i bladet. Mange av dere har 
erfaringer med Gud og medmennesker gjennom et langt 
liv, som det kunne være interessant for oss andre å lese 
om. Så skriv en historie, eller gi meg bare et tips om hva 
du eller andre du kjenner kan bidra med av stoff.  n 

Trygve Andersen !

For en tid tilbake fikk jeg tilgang til en del 
gamle papirer etter Betel Sangkor. Det var 
konsertprogrammer, fremmøtelister, regn-

skaper osv., og noen bilder. Jeg tenker at det 
blant Seniorens lesere er noen som kan hjelpe til 
med å identifisere personene på bildene. Og jeg 
begynner med det eldste, og sikkert vanskelig-
ste. Det er bildet du ser over her – fra 1938. Dere 
kan få litt hjelp, for jeg har jo fremmøtelister til 
øvelser og konserter dette året i en av notisbø-
kene, så med disse aktuelle navnene blir det kan-
skje litt lettere å gjenkjenne folk:

DIRIGENT: Margit Rolandsen.  

SOPRANER: Marly Arnesen, Borghild Halvorsen, 
Esther Halvorsen, Marit Halvorsen, Mina 
Larsen, Esther Larsen, Hjørdis Nielsen, Laila  
Nielsen, Bodil Nielsen, Gunvor Hansvik, Elly 

Hermansen, Aase Smeby, Esther Berger, Ruth 
Bjaanæs, Nora Olsen, Hjørdis Johansen, Aase 
Nordlie og Ruth Nilsen. 

ALTER: Marie Berger, Mia Bjaanæs, Ida Udbjørg, 
Hilda Nilsen, Aslaug Ekeberg, Åse Sama, og Ida 
Arnesen. 

TENORER: Bjarne Bolle, Harald Larsen, Johan 
Andersen, A. Berger, Kr. Kristiansen, Willy 
Jordal, Georg Norheim, Willy Stene. 

BASSER: Sigurd Johansen, Bernhard Johansen, 
Harry Larsen, Kjell Ekeberg, Willy Bergersen, 
Lany Jacob, Leif Haug, Rolf Hartmann, A. 
Fjelmberg, Fillip Rasmussen, Fuglestad.

—
Hvem kan hjelpe meg med å lage en liste over 
hvem som er hvem på bildet? 
 Send en epost, eller gi meg tilbakemelding 
på annen måte, kanskje på vårtreffet 17. april.  n 

Hvor er 
   min sønn 
 i natt?

I  BAKSPEILET

Betel Sangkor 1938
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HØSTTREFFET 2015

FOTO: TRYGVE ANDERSEN, SOLVEIG NORHEIM ANDERSEN OG EDY SWART

Trygve Andersen !

Høsttreff  
  med sus i

Den 13. september var vi samlet på Tyrifjord 
videregående skole til Seniortreff igjen, vi 
var vel rundt 70 personer til stede. Og pra-

ten gikk livlig i vestibylen frem til det første mø-
tet kl. 11. Kristel Næsheim åpnet møtet og ønsket 
velkommen. Vi fikk lytte til litt sang og musikk av 
TVS-elever, og et kort intervju med et par av elev-
ene. Det var interessant å høre deres tanker om 
forholdet til oss litt eldre.

Vi hadde invitert ADRA til å ha det første fore-
draget. Og Gry Haugen og Britt Celine Oldebråten 
ga oss et fint innblikk i deres arbeid, både etter 
jordskjelvet i Nepal, og prosjektene de har i andre 
deler av verden. Vi fikk også siste nytt om deres 
arbeid med flyktningene som strømmer på i Øst-
Europa.  Treffet var jo ellers midt i tiden for hjelpe-

aksjonen, så vi tok en liten lokal innsamling med 
en kollekt til ADRA, og det kom inn over 10.000 
kroner.

Så fikk vi servert deilig middag i spisesalen, og 
praten gikk igjen livlig. Det sosiale fellesskapet er 
jo noe av det viktigste ved slike treff. 

Etter pausen var det en kort generalforsam-
ling, hvor foreningens navn ble endret i hen-
hold til de nylig vedtatte endringer for vårt kir-
kesamfunn i Norge. Så nå heter vi «Syvendedags 
Adventistkirkens Seniorforening (SDA-SF).» Det 
har heldigvis ikke noen konsekvenser for kortfor-
men «Seniorforeningen».

Kjell Helgesen fikk så anledning til å reklamere 
litt for boka han har skrevet: Da adventismen kom 
til Norge. Han hadde flere morsomme historier å 
by på. Undertegnede har lest boka, og den anbefa-
les på det varmeste.

Resten av treffet var viet «gammel lyd». 
Undertegnede har jo samlet og digitalisert en 
mengde lydbånd fra 50- og 60-tallet, og hadde for 
anledningen plukket ut korte lydklipp av de gamle 

pastorene våre, og også en hel det sang og musikk 
som var typisk for perioden. Jeg tror alle syntes det 
var spennende å høre igjen disse gamle lydene, og 
selv om den tekniske kvaliteten jo ikke er etter da-
gens standard, så var det bra nok til å gjenkjenne 
stemmene. Litt sus og støy gjør jo i grunnen lyden 
bare «bedre» når det allikevel skal være nostalgisk 
stemning. Slik var lyden den gangen, både i radio 
og fra plater og lydbånd.

Møtet ble avsluttet kl. 16, og vi fikk en liten 
servering igjen, med mulighet for enda litt mer so-
sial omgang, før vi dro hver til vårt. Det var enda 
et vellykket treff, synes jeg.  n

Kjell Helgesen 
fikk anledning til 
å presentere boka 
han har skrevet: 
«Da adventismen 
kom til Norge». 

En del av treffet var viet 
«gammel lyd», med lydklipp 
fra pastorer og sang og mu-
sikk fra 50- og 60-tallet.

Gry Haugen og Britt Celine 
Oldebråten ga oss et fint 
innblikk i ADRAs arbeid, 
bl.a. med jordskjelvet i 
Nepal og flyktningestrøm-
men i Øst-Europa.

Kristel Næsheim kunne ønske 
cirka 70 deltakere velkommen  
til høsttreff med generalfor-
samling på Tyrifjord videregå-
ende skole. 
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SANGSKATTEKISTEN

Denne versjonen synges trolig sjelden eller al-
dri i våre menigheter, og for så vidt kanskje 
med god grunn. Det er jo slik at de fleste 

av oss neppe helt kan forstå dette gamle språket, 
og da bør vi vel ikke synge det heller. Dessuten er 
det så mange vers at de fleste styrer unna av den 
grunn. Selv synes jeg at slike lange sanger er de al-
ler beste, for de inneholder jo ofte en hel historie, 
og kan være en gudstjeneste i seg selv. Og det fin-
nes  dessuten forklaringer på ord og uttrykk i san-
gen, så da kan vi få litt mer innsikt i den. 

Først litt historikk. Sangen er hentet ut fra et 
større verk av dikterpresten, Katekismussange, ut-
gitt ca. 1698. Dette er nærmest å regne som en hel 
lærebok i kristendom, som altså Petter Dass skrev 
på verseform. Slik ble det sikkert også lettere å 

lære og huske for de som ikke var så gode til å lese. 
På den tiden var det ganske mange. 

Sangen «Herre Gud, ditt dyre navn og ære» er 
altså Petters forklaring for sin menighet av andre 
linje i «Fader vår», «helliget vorde ditt navn», som 
det het i den gamle oversettelsen, og som vi litt el-
dre jo er godt vant med fra 1930-oversettelsen av 
Bibelen. 

Sangen hadde opprinnelig 16 vers. Av en el-
ler annen grunn har vår sangbok-komité utelatt 5 
av dem, selv om det er god plass på denne siden 
i sangboka. Jeg har ingen grunn til å tro at det er 
noen teologisk grunn for å utelate dem, så det er 
for meg et lite mysterium..

Sangen er delt opp i 3 deler: Vers 1 er en inn-
ledning med oppfordring til alt som lever om å 
prise Gud, Hans navn og vise Ham ære. Versene 
2-9 er en skildring av den universelle lovprisning 
av Gud; hele skaperverket priser ham. Versene 10-
16: Ikke bare ord, men også handling, er nødven-
dig når vi skal uttrykke vår pris til Gud.

Petter Dass må ha kjent sin bibel godt, for det 
vrimler av kjente bibelske symboler og bilder. Jeg 
tar med noen referanser i gjennomgangen.

Versene har ganske avansert rytme og rim, 
hvor første, andre og den lille siste linjen rimer, og 
i midten 4 korte «biter» som alle rimer, og som 
ofte også har flere typer rim i seg. Det er en utro-
lig «spenst» i dette diktet. Hvilken melodi som 
var den opprinnelige, er visst ukjent. Og sangen 
spredte seg ut over landet og fikk forskjellige me-
lodier rundt omkring. Den vi er mest vant til, er 
en slik folketone fra Romedal (nr. 16 i sangboka), 
men den vi har på nr. 17, er enda mer spenstig, 
og stammer fra Ørsta. Mange av oss kjenner den 
også, siden den ble sunget mye av Erik Bye på ra-
dio og tv på 1970- og 80-tallet. 

Her er alle 16 versene, med kommentarer:

1 HErre GUD! Dit dyre Navn og Ære 
Over Verden høyt i Savn maa være, 
Og alle Siæle, og alle Træle 
Og hver Geselle de skal fortælle 
            Din Ære.

2 Det er smugt og kaasteligt at høre, 
At mand GUD sin’ Læbers Pligt monn’ giøre; 
De dyb’ Afgrunder, de grønne Lunder 
Skal HErrens Vunder hver Tid og Stunder 
            Udføre.

3 Om sig Folk anstille vil saa slemme, 
Guds Navn slet at tie still og glemme, 
Saa skal dog Stene og tørre Bene 
Ey være seene hands Navn det reene 
            At fremme.

4 Ja før GUD sin Ære skal forlise, 
Før skal Hav og grommen Hval ham prise, 
Samt og Tanteyen, som løber Leyen, 
Steenbid og Seyen og Torsk og Skreyen. 
            Og Niise.

5 GUD er GUD, om alle Land laa øde, 
GUD er GUD, om alle Mand var døde, 
Om Folk forsvimler, i HErrens Himler 
Utallig Vrimler, som slaer paa Cimler 
            Hin Søde

Trygve Andersen !

«Herre Gud, 
  ditt dyre navn og ære» Ettersom dette er et av de versene som vi har 

i nyere språkdrakt, så forstår vi vel teksten. Og 
særlig med forståelsen av at dette er skrevet ut 
fra den andre setningen i Fader vår. «Geselle» 
er vel det eneste ukjente ordet, det betyr hånd-
verkersvenn. «Savn» er ellers litt rart, det betyr 
«ry», eller «akt» som vi har i den nyere versjo-
nen av sangen (ref. Sal 8.).

Her blir det jo litt vanskeligere. Det er «fint og 
kostbart», altså veldig bra, å høre at man må 
gjøre «sine leppers plikt», altså å prise Gud i 
bønn (ref. Sal 63,6). Så skal Gud utføre sine 
undere over alt og til enhver tid.

Om da folk likevel skulle være så onde (slem-
me), å fortie eller glemme å prise Guds navn, 
så vil «Stenene (ref. Luk 19,40) og de tørre 
ben (ref. Esek. 37) tale» og fremme Hans rene 
navn. Vi kjenner igjen bildene fra Guds ord.

Et praktfullt vers rent diktmessig, rytmisk og 
med fine ordspill. Før Gud skulle «miste sin 
ære», så skal havet og «alt som i den er» prise 
Ham (ref. Sal 148). Vi kjenner igjen noen fis-
keslag: steinbit og sei, torsk og skrei, og nise. 
«Tanteyen, som løber leyen» er litt vanskeli-
gere. Man vet ikke helt sikkert hva det er, men 
man tror Petter Dass tenker på noen delfin-
arter, som fulgte båtene når de var på havet, i 
skipsleia («løper leien»), mens andre mener at 
dette er snakk om tunfisk eller makrellstørje. 

Dette verset kjenner vi igjen. «Gud er Gud» 
samme hva som skjer her på jorda. Også om 
folk skulle «forsvimle», eller dø hen, så finnes 
det vrimler av andre skapninger «i himlene» 
som vil spille på Cymbaler (ref. Sal 150,5), de 
«søte», eller «kjære» som vi kanskje heller ville 
si i dag.

På nr. 16 i sangboka vår finner vi 
denne praktfulle salmen av Petter 
Dass, med tre vers. Men har du lagt 
merke til at den samme sangen står 
på nr. 17 også, i gammel språkdrakt, 
og med mange flere vers?
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6 Skulle HErren fattis Bram og Svenne? 
See, ti tusind staar for ham og tienne, 
Ja tusind gange ti tusind mange, 
Hvis smukke Sange med Klang kand prange 
            Der henne.

7 Thi for GUD skal alle Knæ sig bøye, 
De som boor i Himlene hin’ høye,  
Og de paa Jorden i Sør og Norden, 
Samt Dievlers Orden, som dømt er vorden 
            Til Møye.

8 Høyen Hald og dyben Dal skal vige, 
Jord og Himmel falde skal tillige, 
Hver Bierg og Tinde skal slet forsvinde, 
Men HErrens Minde til tusind Sinde 
            Skal stige.

9 Vil de Gamle være stiv og sove, 
Da skal Børn i Moders Liv GUD love; 
De Halte, Lamme, Maal-løse Stamme 
Giør og det samme, de Gromme, Gramme 
            Og Grove.

10 Naar jeg mig fra Top til Fod betragter, 
Ingen Lem paa mig for god jeg agter, 
Var de saa smukke som Silke Dukke, 
De jo skal bukke med ydmyg Sukke 
            Og Facter.

11 Men ô Mennisk’ tør du vel det meene? 
At GUds Navn skeer Ræt og Skel allene, 
For Præst og Bonde med blotte Munde 
Ham love kunde? ney, ingenlunde 
            Det eene.

12 HErrens Navn hos os paa Jord kand ikke 
Helligis ikkun med Ord og Nikke; 
Ney, hvor du svæver og hvor du stræver, 
See til du lever, som GUds Ord kræver 
            Til Prikke

13 Lad dit Lius for Folket smukt saa brende, 
At enhver din Dyyd og Tugt kand kiende, 
Leev ey begierlig, ey Folk besværlig 
Leev from og ærlig mod hver Mand kiærlig 
            Til Ende.

14 Had alt det GUD i sit Ord selv hader, 
At Vellysten dig paa Jord ey skader, 
Sky Synd og Lyder, som GUD forbyder, 
Elsk Tugt og Dyder, som dig bepryder 
            Og bader

15 Men vilt du paa Synders Vey henstige, 
Og fra Dyden blues ey at vige, 
Da dine Lemmer GUds Navn beskemmer 
GUds Aand bortskremmer og ey forfremmer 
            GUds Rige.

16 Men ô GUD! forhindre sligt at blive! 
Hvad som er u-gudeligt fordrive! 
At vi vor’ Tider mod Synden strider, 
Naar Tiden lider, hos dig omsider 
            At blive

En praktfull salme –  
 vel verd å synge alle versene! 

SANGSKATTEKISTEN

«Bram» handler om opphøyelse og prakt, 
«Svenne» er tjenere. Hvis Herren ikke blir prist 
og opphøyet av hans tjenere, så står det «tu-
sen ganger ti tusen» klar i himmelen og tjener 
Ham der, med vakre sanger og klang (ref. Dan 
7,10).

I dette og det neste verset peker Petter Dass til 
«dommens dag». Vi kan kjenne igjen de bibel-
ske uttrykkene om at en gang skal alle, både i 
himmelen og på jorden skal bøye kne for Gud. 
Og selv de onde kreftene (Dievlers orden) skal 
måtte innse at Gud er rettferdig.

Dette er et vers vi kjenner igjen som det tred-
je av de versene som er modernisert. «Hald» 
betyr bakketopp, eller fjell. Så høye bakker og 
dype daler skal vike, og jord og himmel skal 
falle. Fjellene skal forsvinne, men Herrens 
minne skal stige opp, tusen ganger (tusind sin-
de; ref. 2Pet 3,12).

Her er det nok litt vanskelig. Hvis «de gamle» 
stivner (nekter å bøye seg), og sover, så vil selv 
barn i mors liv love Gud i stedet, sammen med 
både halte og lamme, og de som er stumme. Vi 
kjenner igjen de bibelske bildene, f.eks. Matt 
15,30. De «gromme, gramme og grove» er de 
som er grusomme, sinte og usømmelige. At de 
også skal love Herren kan jo høres litt rart ut, 
men da skjer det vel et under med dem.

Her snur han fokus mot seg selv, og ser at om 
han betrakter seg selv, så er det ikke noe som 
er godt. Og om så hans lemmer var så vakre 
som silkedukker, så må de likevel bøye seg 
(bukke) for Gud. «Fakter» henviser også til det 
man gjør når man ber, man kneler eller bøyer 
seg, og folder sine hender. 

Litt vanskelig språk. Det som 
ligger i det er at for alle (både 
prest og bonde) gjelder det at man ikke 
skal mene at Guds navn bare (allene) skal pri-
ses med munnen. Nei, sier han, ikke bare (det 
ene) med munnen! 

Herrens navn kan ikke bare (ikkun) helliges 
med ord og nikk (bøye hodet). Nei, hva du enn 
gjør, se til at du lever som Guds ord krever, til 
«punkt og prikke». 

La ditt lys brenne så alle ser hva du står for 
(dyd og tukt;(ref. Luk 11,33). Lev ikke begjær-
lig eller til besvær for andre, lev from og ærlig, 
og elsk alle (hver mand) inntil enden (ref. 1Pet 
3,8).

Her sier Petter Dass at vi skal hate det Gud ha-
ter (ref. Sal 97,10), og det er vel synden, det 
onde, så vi ikke blir «skadet» av «vellysten». 
Altså at vi synder og «tar skade på vår sjel». 
Vi skal vende oss bort fra synden og de «ly-
ter» som Gud forbyr, og elske det gode, som vil 
«pryde» oss, og som gagner (bader).

Her blir han enda mer alvorlig og manende: 
Om du vil gå på syndens vei, og du ikke skjem-
mes (blues) for å vike av fra den gode vei (dy-
den). Da skader du Guds navn, skremmer bort 
Guds ånd, og fremmer ikke Guds rike.

Petter Dass avslutter med en bønn om at Gud 
må forhindre at det blir slik (som han beskrev i 
forrige vers). Gud må fordrive alt det ugudeli-
ge i oss, så vi hele tiden strider mot synden, og 
når den tid kommer, skal vi få være hos Ham, 
altså komme til Himmelen.

KILDE: STORE NORSKE LEKSIKON PÅ NETT, BOKSELSKAP.NO 
(TEKSTEN MED KOMMENTARER AV JON HAARBERG).
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Barabbas

Jesus

Under konsilet i Konstantinopel i 381 ble 
Gregor av Nyssa hyllet som rettroenhetens 
søyle, og av et senere konsil ble han kalt fe-

drenes far. Det er i alle fall tilnavn som sier en del 
om hvor stor respekt han nøt i kirken.

Han ble født i Kappadokia omkring 335, som 
en av ti søsken i en «gammelkristen» familie. Han 
blir omtalt som en av de tre store kappadokiere, 
ved siden av sin bror Basilios den store og Gregor 
av Nazianz. Hans far døde som en ung mann, og 
Gregor ble oppdratt av sin søster og storebror. Som 
ung var han lærer i retorikk, men familien ville at 
han skulle velge en kirkelig karriere. Basilios prøv-
de lenge og innstendig å overtale ham, og da han 
mislyktes, appellerte han til Gregors venner om å 
få broren bort fra sin sekulære løpebane. Gregor 
av Nazianz hadde høye tanker om sin navnebror 
og fikk til slutt overtalt ham til å vie sine evner til 
kirkens tjeneste. Han ble presteviet rundt 362.

Han var først munk, og ble cirka 371 biskop 
av Nyssa i Lilleasia, delvis mot sin vilje. Han ble 
aldri noen suksess som biskop, delvis på grunn av 
manglende organisatoriske ferdigheter, og delvis 
på grunn av at bispedømmet var arnested for aria-
nismen, en teologisk retning som Gregor var sterk 
motstander av. Han ble utsatt for en kampanje fra 

arianistene, som endte med at han ble avsatt som 
biskop fem år etter innsettelsen. 

Det er sannsynlig at Gregor giftet seg, men 
det er også et faktum at han trolig siden angret 
på dette, for et avsnitt i skriftet Om jomfruelighet 
diskuterer den ekteskapelige stand på en lite smi-
grende måte. Noen hevder at han ble biskop etter å 
ha blitt enkemann, andre at han fortsatte livet med 
sin hustru som bror og søster etter utnevnelsen.

I 379 deltok Gregor på Antiokia-synoden, som 
erklærte trosmessig samstemmighet med Roma. 
Enheten mellom øst og vest var med dette gjen-
opprettet. Konsilet sendte Gregor til Palestina og 
Arabia, dagens Jordan, hvor kirkene var infisert av 
det arianske kjetteri, for å forsvare den ortodokse 
lære. På reisen var han også i Jerusalem, og dette 
besøket ga ham avsmak for de mer og mer popu-
lære pilegrimsreisene. Han slo fast at den åndelige 
verdien av disse var liten, og meldte at å besøke de 
hellige steder, ikke hadde gjort ham noe godt.

I 381 innkalte keiser Theodosios I et konsil i 
Konstantinopel, som fastla for godt læren om tre-
enigheten og vedtok en kraftig erklæring om Den 
hellige ånds guddom: «Herre og livgiver, som ut-
går fra Faderen, som med Faderen og Sønnen til-
bes og forherliges, og som har talt ved profetene.» 
Den nikenske trosbekjennelse ble endelig godtatt, 
og den er fortsatt i bruk. 

Gregor av Nyssa var en pennens mann. De 
fleste av hans skrifter tar opp temaer fra Bibelen. 
Han var en stor beundrer av Origenes og anvendte 
alltid hans prinsipper for hermeneutikk. Gregor 
var stadig på jakt etter allegoriske tolkninger og 
mystiske betydninger som er gjemt under tekstens 
bokstavelige betydning.

I dag blir Gregor betraktet som en viktig teolo-
gisk forfatter, som ville forene tro og fornuft. 

Gregor av Nyssa døde i 395.  n 

Ove Berntsen !

KIRKEFEDRENE

Velger vi Jesus eller Barabbas? Hvis vi velger Barabbas,  
velger vi oss selv. Vi bærer vårt eget liv og vår egen død.  
Velger vi Jesus Kristus, velger vi livet. Livet.  
Nåden og freden. Én som bærer oss i liv og død.

Jesus Messias eller  
Jesus Barabbas?

Ove Berntsen ! Vi velger, altså er vi. «Enkelte øyeblikk er valgøyeblikk for hele li-
vet,» sier Bjørnstjerne Bjørnson.

Evangeliene beskriver en slik situasjon, et valgøyeblikk som 
har fengslet millioner av mennesker. Jesu liv nærmet seg slutten; han 
var ført fra urett til urett i en prosess som brøt alle lover. Pilatus had-
de forsøkt alt for å få den uskyldige fangen frikjent. Til slutt stilte han 
Jesus fram sammen med en beryktet mann, Barabbas. «Hvem ønsker 
dere løslatt, Barabbas eller Jesus, han som kalles Messias?» (Matt 27,17). 
Ifølge noen gamle skrifter var røverens navn Jesus Barabbas, og han står 
altså sammen med Jesus Messias overfor folket. Jesus Messias eller Jesus 
Barabbas?

Hva innebærer avgjørelsen? I en livaktig tale «intervjuet» predikan-
ten Frank Mangs de to mennene. Først vendte han seg til Barabbas:

– Hva får jeg hvis jeg velger deg i dag og følger deg i livet?
– Alt som verden byr på av ære, makt, glede, gunst, lykke og fram-

gang.
Det er selvsagt bare halve sannheten; vi får også del i sykdom, en-

somhet, uro, angst, tomhet og fortvilelse.
– Men har du fred?
– Nei.
– Kan du frelse meg fra synden.
– Nei.
– Når jeg skal dø, hva har du da å tilby meg?
– Nei, jeg har ikke evig liv. Ingen udødelighet.
– Og Jesus Messias, hva har du å gi?
–Vil du følge meg, må du ta opp ditt kors. Stien blir smal, verden 

vender seg mot deg, du må tåle hån og spott. Men velger du meg, skal 
jeg tilgi deg og frelse deg fra synd, løse dine lenker og gi deg fred.

– Men senere, når jeg en dag skal reise herfra, hva da?
– Har du fulgt meg her i tiden, skal du også få være hos meg i evig-

heten. Du er velkommen i mitt nye hjem, hvor du får være sammen med 
meg og alle dem som tilhører meg.

GREGOR AV NYSSA

«Fedrenes far»

En av de viktigste motstanderne av  
arianismen og «rettroenhetens søyle»
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I  BAKSPEILET

Oddvar Ranvik har jobbet med  
å identifisere ungdommene på 
bildet, og har klart de fleste:

FØRSTE REKKE (FRA VESTRE):  
Per Jensen, Dagny? (Jensen),  
Gerd Thorbjørnsen, Åsta  
Ekeberg, Anne-Lise Fjelmberg, 
Roald Sakariassen.

ANDRE REKKE: Rigmor Steen, 
Alf Ulland, Kari Moen, Astrid 
Gismarvik, Oddvar Ranvik, 
Reidun Johnsen, Willy Keyn, 
Bjørg Langstrand, Åge Stein.

PÅ TRAPPEN: Anne Marie  
Udbjørg, Wenche Hede, Rolf  
Erik Hamborg, Per Røsberg, 
Bjarne Hamborg, Ruth Knudsen, 
Kari Ann Røsberg, Kjell Nordahl, 
Ukjent, Eldbjørg Myrmo, Solrun 
Sakariassen, Lillian Hopen, 
Ragnar Ottesen, Odd Fagerås,  
Helge Thorbjørnsen.

HELT BAK: Jann Nordahl, Toralf 
Metveit, ukjent, Per Solberg.

Våre lesere kan kanskje hjelpe  
med å identifisere de to «ukjen-
te» unge damene, som står nær-
mest trekkspillet, til høyre? TA

Fra Oddvar Ranvik har vi fått dette bil-
det, tatt av Reidar Tenål, på et ung-
domstreff i Nordmarka i mars 1958. 

I Advent-Ungdom nr. 4 dette året er treffet 
omtalt som «Vinterlekene på Kobberhaugen 
1958». Arrangør var Betel Ungdomslag, med 
formannen Willy Keyn i spissen, og 60 ung-
dommer var samlet. Konferensens ungdoms-
sekretær, Alf Ulland, var også sammen med 
denne store flokken av ungdommer. 

På sabbaten var det sabbatskole på for-
middagen, og skitur på ettermiddagen, i 
5-milsløypa til Holmenkollrennet. Så var 
det skirenn i strålende vær på søndagen. 
Ifølge rapporten i AU var løypa lagt av Finn 
Johansen og Per Jensen. Det var «racerklasse» 
for damer og herrer, og klasse for «idealtid».  
Ifølge rapporten, underskrevet «Birkebeiner» 
var «alle enige om at det hadde vært en hyg-
gelig tur som fristet til snarlig gjentakelse».

I  BAKSPEILET

Jeg sitter og blar i gamle årganger av bladene våre, og finner 
i 1905-årgangen av Evangeliets Sendebud en artikkel om en 
dame på Dovre, Pauline Berg, som fenger min interesse. Pauline 

er ifølge artikkelen den eneste adventisten i området. Og det spen-
nende med henne er at hun er blind, men jobber likevel som budeie 
og husarbeider på gården hos sin bror. Jeg har jo tidligere funnet at 
Anna Matteson var fra Dovre, så jeg måtte kikke litt nærmere også 
på Pauline Berg. 

Jeg leter henne opp i kirkebøkene og folketellingene på nett. Hun 
var født i 1850, på Dovre. Hun står da som Pauline Alfsdatter på går-
den Kongsløkken. Om hun var blind fra fødselen av fremgår ikke, men 
i tellingen i 1865 er hun oppført som blind. Hun står til konfirmasjon 
i 1866, med kommentaren «Meget god kundskab». Hun blir utmeldt 
av statskirken i 1890 sammen med en rekke andre i området, og blir 
da medlem av «Baptistene, Guds menighet» ifølge kirkeboka. «Guds 
menighet» ser ut til å være en betegnelse på en da nystartet baptist-
menighet på Otta. På deres hjemmeside står det ganske riktig at me-
nigheten ble opprettet i 1890 etter en stor vekkelse i bygda.  

I folketellingen i 1910 står Pauline Kongsløkken fremdeles oppført 
som baptist, men om det er helt riktig kan vi jo da tvile litt på, siden 
Evangeliets sendebud altså i 1905 sier at hun er blitt adventist. I folke-
tellingen i 1910 står for øvrig 2 andre personer på Dovre oppført som 
adventister, så det var et lite adventistmiljø der, i tillegg til at det altså 
var mange baptister i området. Pauline står ellers oppført i folketel-
lingen som «strikkerske og budeie». Det står også oppført at hun er 
blind, og det er jo interessant at hun likevel har en yrkestittel.

Noen klipp fra ES 18. juli 1905 (med litt modernisert språk):

«Pauline er ikke et menneske som må betjenes, hun er selv 
tjener. Hun rer opp sengene, hun vever, ja til og med med flere 
farger, strikker osv. Om morgenen og aftenene melker hun kyr-
ne. Om sommeren drar hun til fjells, til seters med hele buskapen, hvor 
hun og en liten pike (hennes niese på 12 år?) sommeren igjennom ut-
fører hele seterstellet. Når sabbaten inntrer tar hun Guds ord for seg 
for å nære det åndelige liv. Pauline leser sin bibel flittig. Ja, hun har en 
bibel i blindeskrift bestående av Matteus og Johannes evangeliene. ...

Pauline er svært glad i å synge, men hennes sanger er alltid om 
hennes Frelser og hennes «fædreland» – det himmelske Kanaan. Hun 
er det eneste «orgel» de har på bygdens oppbyggelsesmøter, hennes 
klare røst høres over alle de andre. … 

Hun ser frem til den dag da «de blindes øyne skal åpnes og de 
døves øre opplates», da «den lamme skal springe som hjorten og den 
stummes tunge juble». Derfor er hun glad, og derfor synger hun.

Er du mismodig, kjære læser, og er du alene om din tro, og knurrer 
du, fordi du ikke bor på et sted hvor der er mange Troessøskende, så 
tænk på «Søsteren paa Dovrefjeld».  

Slik sto det skrevet i Evangeliets Sendebud i 1905. Vi har hatt flere 
adventister på Dovre, men Pauline Alfsdatter (Kongsløkken) Berg var 
vel trolig den første. TA

Fra Ev.  
Sendebud

1905

PAULINE BERG PÅ DOVRE

Kobberhaughytta 1958
EN STOR OG 
HJERTELIG TAKK
– TIL ALLE SOM HAR BETALT 
MEDLEMSKONTINGENT I 2015. 

DERSOM DET ER FLERE SOM 
VIL VÆRE MED Å DEKKE 
UTGIFTENE FOR 2015, SÅ 
BENYTT BANKKONTO NR. 

3000 26 41867
I NESTE NUMMER AV BLADET 
KOMMER EN GIRO FOR 2016.

VENNLIG HILSEN  
KASSEREREN



14 SENIOREN 15SENIOREN

Mot – alle dyders mor, synes imidlertid ofte forbe-
holdt menn. Ibsen sier i Fru Inger til Østråt: «Det er 
ikke gråt og kvinneklynk som skal fri oss fra trængs-
lerne, der kreves mot og mannskraft.»  Men motet 
er minst like mye kvinnenes. Lord Stanleys tale til 
Florence Nightingale da hun kom hjem fra krigen i 
1854, sier sitt: «Virkelig heltemot forkommer ikke så 
ofte at vi har råd til å la det gå ubemerket forbi. På 
hundre år har vi ikke hatt et mer heltemodig men-
neske i England, kanskje ikke i Europa.» «Det mo-
dige menneskes motiv er avgjørende», sa Aristoteles, 
og understreket at den modige personen «står opp-
reist, fordi det er edelt eller fordi alt annet er skam-
melig».  Mot har med motivasjon og nytenking, ær-
lighet og integritet å gjøre. Modige kvinner og menn 
kan man stole på. Slik bygges tillit.

Visdom – alle dyders far, var fokus i kong Salomos 
kroningsbønn. Men i vår tid er visdommen ofte byt-
tet ut med informasjon. Forfatteren John Naisbitt 
sier at vi «drukner i informasjon, men sakner kunn-
skap.» Dagskampen består altså i å kunne svømme i 
informasjonsflommen, plukke ut kunnskapens gull-
korn for så å bygge visdommens klippe.

Legen må sortere sykdomskunnskap mot visdom 
for å kunne gi pasienten et svar med håp og helse. 
Politikeren må sortere faglige innspill og hørings-

rapporter for så å gjøre vise vedtak. Og vi kunne ta 
med læreren, håndverkeren, presten, kjøpmannen og 
senioren som viktige medspillere for visdomsbygging.

Rettferdighet – den mest krevende av alle dyder, 
tror og satser vi på med domstoler, utdannelse, medier 
og et vell av lovsfestede rettigheter. Allikevel sliter vi 
med urettferdighet de fleste steder - like fra terrorisme 
og krig til sykehuskø og haltende eldreomsorg. Men 
kanskje det at vi innser savnet av rettferdighet, borger 
nettopp for håp om en bedring, slik at vi mer kan lære 
å dele ved at «alt mitt er ditt» heller enn at «alt ditt er 
mitt».

Måtehold – dyden av nødvendighet, synes kanskje 
den mest antikverte verdien i et samfunn hvor man 
har rett til alt man har råd til. Men måtehold define-
res også som trygghet mot å bli slave av egen nytel-
se. «Måtehold er et middel til uavhengighet, akkurat 
som uavhengigheten er et middel til lykke», filoso-
ferte Andre Comte-Sponville. Måtehold er omsorgen 
for seg selv, en etisk dyd med positiv begrunnelse. En 
gang døde vi mest av mangelsykdommer. I dag dør 
vi like mye av mangel på måtehold. Miljøbevegelsene 
hjelper oss til å finne verdien av kollektivt måtehold. 
Individuelt hentes helse og trygghet gjennom måte-
hold i livsførsel, slik som matinntak og risikoatferd, 

samt gjennom frihet fra tobakk og annen kjemisk rus. Måtehold har 
relevans ikke bare for nytelse, men også for ytelse.

Tro «Tro gir sikkerhet om det som håpes og visshet om ting en ikke 
ser», sa Paulus. Tro gir en ramme å orientere seg i og noen å tilbe. 
Gudsbildet vårt synes i betydelig grad å være formet av barndom-
mens foreldreopplevelser, hvor religiøs orientering med trosinnhold 
og moralsk holdning har betydning for personlighet og mental helse. 
Troende mennesker kan ha troen som mål og mening for livet eller 
som middel til å oppnå lindring, aksept, trygghet og fellesskap. Tro 
kan være terapeutisk. Men tro som dyd og verdi har behov for innsikt, 
visdom og omtanke.

Håp krever uvisshet som premiss og er motpolen til frykt og håpløs-
het. Håp gir mening, men meningsløshet dersom premisset er urea-
listisk. Også håpsdyden er derfor avhengig av andre dyder, ikke minst 
innsikt og visdom. Normann Cousins skrev boken Håpets biologi. 
Gjennom psykosomatisk forskning har man vist at håp og frykt gir 
målbare fysiologiske resultater, den ene til helse og helbredelse, den 
andre til sykdom og død. Det er derfor pasientbehandling kan knuse 
eller forsterke håpet hos pasienten, hvilket kan bety alt for resultatet. 
«Det salige håp», kjent fra både bedehus og begravelser, ikke minst 
blant oss adventister, borger for salighet både her og i fremtiden.

Kjærlighet dreier seg om brobygging mellom behandler og pasi-
ent, lærer og elev, pastor og menighet, eldre og unge. Noen bryr seg, 
er villig til å lytte - enten det er legen, læreren, pastoren, ektemaken 
eller naboen. Vi fikk oppleve en kjærlighetshandling. Grekerne split-
tet kjærligheten opp i 4 ord: Eros, den himmelstormende forelskelsen, 
Epithymia, den intime tiltrekningen, Phileia, brorsblodet som flyter 
tykkere enn vann og Agape, hvor man elsker fordi det trengs. De første 
tre fungerer på betingelser og kan derfor snart utvikles til utnytting og 
egoistiske hensyn. Agape er imidlertid prinsippbundet og betingelses-
løs. Den utgjør grunnlaget som sikrer de tre første mot utnytting og 
hensynsløshet. Agape er derfor ordet som beskriver Guds holdninger 
i bl.a. Juleevangeliet.

fff
Konklusjon: Aggressive mennesker har en forhøyet risiko for 
hjerte- og karsykdom, forteller den amerikanske CARDIA-studien. 
En annen studie knyttet aggresjonseffekten til uønsket produksjon av 
stresshormoner. Mayoklinikken viste i sin forskning for litt siden at 
optimisme og positivisme gir både bedre og lengre liv sammenliknet 
med pessimisme og tungsinn. De sju klassiske dydene har m.a.o. en 
terapeutisk side. Vi har vel alltid ment det, men nå vet vi det. Jul og 
nyttår, høytidene for lys og varme og for oppgjør og forsetter, er en god 
tid for tanker og ettertanker rundt de sju kardinaldydene – og det med 
bonuspoeng innen helse og velvære. Ha det godt lenger med God Jul 
og Godt Nyttår!  n
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Reidun Endresen

I en stille, høstlig morgen
Klar er luften som krystall,
Og du synes du fornemmer

Selve himmelens portal.
Høyt der opp mot det blå,
I en stor uendlighet
Var det likesom du så
I et glimt, dens herlighet. —
Himmelranden, se, den strekker
Seg så milevidt omkring,
Og på lange armer rekker
Den deg, selv de fjerne ting.
Ja, naturen, hvilke evner
Har den ikke i sin makt?
Se, den ødsler alle vegne
En mangfoldig fargeprakt!
Gress og mose, blad og lyng
Over hei og over fjell
Flammer som et eventyr
Mot den sarte blå pastell.
Her er solgult, her er dyprødt,
Brunt og grønt og fiolett!
Her er alle skjønne farger
Ifra Skaperens palett!
— Hvilken symfoni i grått
Er ikke en uværshimmel
Hvor forrevne skyer jager
Over falne bladers vrimmel.
Hør på regnet hvor det trommer
Og hør haglet hvor det slår
Vilt imot din mørke rute
Alt hva kreftene formår!
Havets bølger piskes hvite
Under stormens tordenskrall,
Og du hører om en skute,
Om forlis og mannefall. —
— Men om høst kan være voldsom,
Er den og velsignet god,
Når den byr frem sine gaver
Som den gir i overflod.

Jorden lar seg villig åpne,
Og du sanker inn med flid
Alle den dyrebare grøde
Som gir liv i mørketid. —
Ja, se markene står hvite,
Du kan bare høste inn,
Men hvor langt er grøden kommet
Som har grobunn i ditt sinn?
Kan du si til Høstens Herre:
Jeg er rede, ta meg med.
Eller må du be Ham vente
Mer beleilig tid og sted?
Verdens høst står nær ved døren.
Blir den fattig eller rik?
Det bestemmes kun alene
Av det svar din Herre fikk.
Han vil ha et villig høstfolk
Til å gå i marken ut
For å kalle og å sanke
Alle sjeler inn til Gud. —
— Tegn er skjedd i sol og måne,
Skjer i stjerner hver en dag!
Og i tidens fremskritt høres
Verdens siste åndedrag. —
Skritt er hørt i himmelrommet!!
Hvis du lytter med ditt sinn,
Kan du høre gjennom tiden
Gjenlyd av en Konges trinn!
Først så svakt, helt i det fjerne,
Siden sterkere, nå nær!
La oss tenne håpets stjerne,
Kongers Konge snart er her! — —

Fra AU
Nr. 10
1961

H
øs

t-
ta

nk
er

L
A

Y
O

U
T

: 
E

IV
IN

D
 R

E
IE

R
S

O
N

  
T

R
Y

K
K

: 
O

D
D

 P
A

L
E

R
U

D
 A

S
, 

H
Ø

N
E

F
O

S
S

Returadresse 
Senioren
R. V. Jensen 
Glimmerv. 19
3340 Åmot


