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Og då viser teksten oss noko underleg i dag. Jesu 
læresveinar som hadde augo å sjå med og som 
hadde fylgt Jesus dagleg i nesten 3 år, skjøna enno 
ikkje kva Jesus tala om. Sjølv om det no var tredje 
gongen Jesus hadde fortalde dei at han skulle til 
Jerusalem for å døy, så gjekk det ikkje inn. Han 
var jo den profetane hadde tala om. Den folket 
venta på, Frelsaren som skulle berga dei. Han som 
hadde gjort under og slik presenterte seg som 
Gud midt i mellom dei. Og likevel hadde dei visst 
berre sett det ytre. Kven han verkeleg var, hadde 
ikkje gått opp for dei. Bibelen fortel at det skjøna 
dei ikkje før etter at Jesus hadde stått opp.

Men den blinde tiggaren såg og skjøna kven 
Jesus var. Han brukar den titelen på Jesus som 
profetane har brukt, når han ropar: ”Jesus, du 
Davids son, miskunna deg over meg!” Han hadde 
del i forventinga. Han var åndeleg sjåande om 
han var aldri så blind. Vi kan seia at han trudde på 
Jesus. Han hadde tillit til hans person og lovnader.

Og kva skjedde? Jesus stoggar. Han bad dei 
leia mannen til seg. Jesus går ikkje forbi. Han er 
ikkje lei av eller foraktar den blinde tiggaren. Han 
ser noko verdifullt i han. Han er elska av Gud. Han 
er ein av desse forkomne som Jesus er komen for 
å hjelpa. Jesus møter han med respekt. 

Og sjølv om Jesus veit kva som er hans naud, 
så let han mannen fortelja om seg og si naud: 
”Kva vil du at eg skal gjera for deg!” For eit 
spørsmål! Jesus, Guds Son, spør denne stakkaren 
om kva han treng som hjelp. ”Herre, lat meg få 
synet!” Det er hans naud og pine. Ingenting ville 
vera større enn å få sjå, kunna få seg arbeid og 
verta rekna som ein aktverdig mann i familien og 
i samfunnet. Han hadde mist alt som heitte ære 
og stolthet. No ville han vera eit heilt menneske, 
som dei andre.

Og Jesus har himmelsk medisin å gje: ”No skal 
du få synet! Trua di har frelst deg.” Ikkje berre 
vart han frisk. Men han vart teken i mot og fekk 
del i Guds nåde. Er det rart at han slår seg i lag 
med Jesus og er takksam. Han var jo vorte eit nytt 
menneske og det var Jesus som hadde gjort det: 
”Straks kunne han sjå, og han gav seg i lag med 
Jesus og lova Gud.” Skikkeleg happy ending!

Jesus er den same i dag. Ser vi at ingen vert 
for liten eller for simpel for Jesus? Jesus lever ikkje 
for seg sjølv. I lydnad ofrar han seg. Og frukta av 
dette offeret deler han ut til den fyrste og beste 
som har bruk for det og vil ta imot det. Ser vi at 
det er for oss? Då vert vi rikt sjåande.

«Kva vil du at eg skal gjera for deg?»
Av Gunnvald Bjotveit

Fastelavnssøndag Luk.18,31-43 
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Ei gammal samaritankone sit og fortel etterkomarane sine
om det ho opplevde i sine yngre år.
...

Eg gjekk frå byen ikring den sjette timen.
Så slapp eg mange augnekast.
Eg småsprang stigen, hadde hast.
Men sola stakk som piler kvast;
eg kom til kjelda sveitt, mødd og svimen.

Der sat ein mann. Eg kvakk, vart stiv og stod som bunden.
Ein jøde var han visst.
Eg mælet hadde mist.
Men han såg meg - til sist.
Så steig han fram frå skuggen inst i lunden.

“Gjev meg å drikka!” Eg stokk til ved dei orda. 
Det våga han å by!
Meg burde ‘kje han bry,
nei, mykje heller sky.
Det sa eg til han, og bøygde meg åt jorda.

For han var jøde, mann, - eg samaritan, urein, kvinne.
I undring høyrde eg han sa:
“Om meg du kjende, rett du bad
om vatn som vell til evig liv.”
Så gåtefulle ord! Eg har dei grant i minnet.

Ei bøn braut fram: “Sløkk torsten min - for livet!»
“Hent mannen din!” sa han.
Og eg laut sanna, støkt og stam,
mi synd, mi skuld, mi skam.
Å, kor han rørte meg! - lik elvestraum mot sivet.

Som sprukken jord drakk eg orda han forkynte.
Han visste alt om meg,
og sa: “Messias - det er eg!”
Då let eg krukka stå og tok på veg,
laut straks fortelja det profeten sa og synte.
...

Høyr, mine born! I livet er eg langt på ferda, 
men vitnar fyrst som sist:
Det skal de vita visst:
Han er den sanne Krist,
den kjelda som gjev liv åt verda.

Lars Hernes

Ved Sykarbrunnen
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Den nye bibelomsetjinga som 
norm for nynorsken?

Av Hallvard Hegna

Eg har lese mest heile Det nye  
testamentet og noko av det 
gamle. Stykkevis er det godt 
bibelspråk, fordi omsetjarane har 
halde på a-infinitiven, og dei flest 
e-verb har fått vera e-verb, so 
Jesus vert ikkje ‘krossfesta’, men 
‘krossfest’. Dette er positivt, men 
sjølv om dei truleg har ‘kjent’ at 
det ikkje var bra å røra mykje 
ved ‘heilage’ tekster, har dei vilja 
‘modernisera’. Dette viser seg på 
mest kvar side, og sume brigde 
øydelegg poesien i kjende skrift-
stader. 

«Eg er den gode hyrdingen», 
heitte det før. No heiter det: «Eg 
er den gode gjetaren.»

At «hyrding» har ei vidare 
meining enn «gjetar», har visst 
ikkje falle omsetjarane inn.  
I nummer 8/27. april 2012 av 
bladet Utdanning er der ein  
artikkel under overskrifta: «Lær-
eren – gjeter eller hyrde?».  

Skriftstaden Joh. 8,12 var 
særleg poetisk vakker i tidlegare 
omsetjing: «Eg er ljoset i verda. 
Den som fylgjer meg, skal ikkje 
ferdast i myrkret, men ha livsens 
ljos». I samanlikning er den nye 
teksta kvardagsleg: «Eg er lyset i 
verda. Den som følgjer meg, skal 
ikkje vandra i mørkret, men ha 
livsens lys.»

«Ljoset» er altså utgått på 
dato, og  y må  skiftast ut med 
ø - men kvifor står det då ikkje  
at «Moses løfta opp ormen i 

øydemarka»? Her har nok om- 
setjarane fått kjensle av at dette 
vart simpelt bibelspråk. Difor: 
«Slik Moses lyfte opp ormen i 
øydemarka, slik må menneske-
sonen lyftast opp.»  Men ‘fyrst’, 
det ordet som kanskje mest 
av alle markerer at ei tekst er 
nynorsk, måtte skiftast ut. No 
skal ‘først’ vera standard nynorsk. 
Kva  grunngjev ein dette med? 

I nokre tilfelle nyttar dei ord 
som er særmerkt nynorske, til 
dømes ‘andlet’ og ‘truga’. No 
dominerer ‘ansikt’, og ‘true’ 
(då får «truande» to tydingar). 
Men ‘granne’ skal ut; det må 
heita ‘nabo’. Det tykkjest vera 
maktpåliggjande å svekkja det 
nynorske. Då er ‘korkje’ heller 
ikkje brukande lenger. Døme: 
«Dei verken gifter seg eller vert 
bortgifte.» ‘Hjå’ og ‘viljug’ har 
vorte ‘hos’ og ‘villig’. «Gud gjer 
ikkje ‘forskjell’ (skilnad) på folk», 
og ‘håp’ er føretrekt framfor 
‘von’. Dertil te-ending i fortid: 
førte, lærte, rørte, stirte, men ‘de’ 
i ‘spurde’, ‘kjende’, ‘fortalde’.

Dette som eg har peika på 
ovanfor, kjem som kontrastar på 
mest kvar side i den nye Bibe-
len. Då kan ikkje språket kallast 
stilreint, eller «stilsikkert». Styret 
i Språkrådet nytta uttrykket då 
dei kunngjorde at dei ville laga ei 
«husnorm» for dei som ynskjer 
eller pliktar å skriva «korrekt og 
stilsikker» nynorsk. 

Dei forstod altså at Riise-
normalen vert problematisk. 
Fordi alle former er likestilte, legg 
denne opp til «nynorsk for ein 
kvar smak»: «At norma opnar 
for ein viss valfridom, gjer det 
mogeleg for mange å kunna 
bruka dei formene dei trivst  
best med.» heiter det i saksdo-
kumentet. Då får me ein ‘sprik-
jande’ og utydeleg nynorsk som 
ikkje kan vera godt føredøme for 
dei som skal læra språket. Korleis 
kunne dei då applaudera Riise-
normalen?

På landsmøtet klaga Lærar- 
mållaget på bokmålsnær nynorsk 
i lærebøkene. Ein meinte då, 
styret òg, at forlaga måtte på- 
verkast til å endra på dette. Dét 
vert truleg ikkje lett, for Det 
Norske Samlaget driv sin eigen 
målpolitikk, og gjev til dømes ut 
bøker der ‘den’ er tilvisingsord, 
som i bokmål (i nynorsk er sykke-
len ‘han’ og boka ‘ho’). Dette er 
konsekvent gjennom heile den 
store biografien som Knut Olav 
Åmås har skrive om Olav H. 
Hauge. 

Med Riise-normalen har  ein 
skaffa seg eit problem: Å hindra 
at nynorsken løyser seg opp og 
forvitrar.   

«Riv ut ein stein her og ein stein der 
i ein mur,» seier Olav H. Hauge, «det 
fører til at heile muren rasar saman. 
Dét er det nynorsken har gjort etter 
1938.» (Dagboka b.5, s. 232). 
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Frå æve og til æve
Av Gunvor A. Nygaard

Bibelen vert gjerne kalla Bøkenes 
Bok – endå om det eigentleg er 
ei boksamling som omfattar 
sekstiseks bøker frå ulike tids- 
epokar. Bibelen er grunnboka 
til læra om kristendomen, ofte 
kalla Guds ord. I denne boka 
kunne den truande finna svar på 
spørsmål om liv og død og kva 
som var meininga med det heile. 
«I opphavet var jorda aud og 
tom», står det, men «Guds Ande 
sveiv over vatnet». Gud hadde, 
med andre ord, alltid vore til  
– inntil han sette seg føre å gjera 
noko med det som var tomt.  
Det fyrste han skapte, var ljoset 
– deretter himmelkvelvingen og 
havet, plantar, dyr og fuglar. Og 
til sist, den sjette dagen, skapte 
han menneska «i sitt bilete». 

I dag les dei fleste denne 
forteljinga som ei mytisk soge, 
ein såkalla metafor. I staden 
for bibelske forklåringar har me 
fått teoriar om eit Big-Bang som 
«skapte» universet for mange 
milliardar år sidan. Ei forklåring 
som er fascinerande i seg sjølv, 
men som ikkje seier noko om ein 
skapar – i beste fall noko om ei 
evigvarande naturlov som me 
enno ikkje har oppdaga.  

 Livet er med andre ord 
eit mirakel. Hadde tyngdekrafta 
vore sterkare, ville stjerner og 
galaksar falle saman til svarte 

hol. Hadde ho vore veikare, 
ville universet ha vore fylt av ei 
mørk og livlaus sky. Men jord- 
kloden dett ikkje i hop i eit tomt 
mørker. Tvert om, noko held 
oss oppe, ei allvitande kraft som 
me kan kalla Gud. Me forstår så 
lite, nesten ingenting, me men-
neska. Og likevel – noko skjønar 
me, noko som står fast: det me 
gjerna kallar for Kjærleikslova.  
Utan den lova går menneska til 
grunne. Men kvar kjem kjær-
leiken og godleiken frå? Er det 
berre ei drift til sjølvopphald for 
at ættene skal kunna halda fram 
– eller er det noko gudgjeve...
kan henda Gud sjølv? «Guds 
kjærleik er den krafta som rører 
Altet» - så seier eit gamalt ord.

 Ordet «kjærleik» er eit 
ofte misbrukt ord, romantisk 
og seksualisert. I bibelsk for-
stand kan me omsetja det med 
«agape». Då handlar det om 
den altrustiske nestekjærleiken.   
Bøkene i Bibelen er fulle av 
levereglar, visdomslitteratut og 
profetord. Eit prestestudium 
varer i fleire år, så for den som 
skal setja seg inn i dei heilage 
skriftene. Og likevel veit me at 
Kjærleikslova overgår all annan 
kunnskap i verda.  «Om eg har 
profetgåve og kjenner alle løyn-
domar og eig all kunnskap....
men ikkje har kjærleik, då er 

eg ingen ting». Dette minner 
meg om læresveinen Johannes 
-  han som vart forvist til øya 
Patmos, der han til sist vart så 
gamal og skrøpeleg at venene 
måtte bera han til møta. «Tal 
til oss, Johannes!» sa dei. Men 
Johannes orka  ikkje å tala dei 
store og mektige orda. Det 
einaste han makta å seia, var: 
«Mine born, elsk kvarandre!»

I kristendomen har Gud fått 
eit andlet gjennom Jesu ord 
og gjerningar. Jesus såg det 
hjelpelause barnet, han såg dei 
spedalske og utstøytte og gav 
dei verdi. Så treng me ikkje å 
grubla korkje over Big Bang eller 
vitskaplege teoriar....så lenge 
me veit kva for ei lov som er 
den største. Meininga med livet 
er at me «skal elska slik Han 
har elska oss». Noko er større 
enn all annan kunnskap i verda, 
noko som fortel oss at me er 
ikkje åleine. Me er omgjevne av  
ei kjærleikskraft som rører uni-
verset og kvart menneske på 
jorda. 

Kjærlighet fra Gud er det store 
bud, er det eneste jeg vet.
Bli i kjærlighet, og du har Guds 
fred, for Gud selv er kjærlighet. 
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Ivar Aasen og det religiøse målet 

På den fyrste store reisi kring i land- 
et, kom Ivar Aasen til Sogndal. Det 
var ein sentral stad og Aasen fekk 
det rådet at der burde han stogga 
ei tid. Aasen søkte til gudstenesta 
so sant det var preik. I Sogn-
dal var det prestelaust då Aasen  
var her (22.10.1842–28.02.1843). 
Systrondspresten, Søren W. Thorne 
(1804–78), heldt av og til preiker 
i Stedje-kyrkja, og den flittige 
kyrkjegjengaren Aasen høyrde på 
han, og – skreiv Aasen: «virkelig 
forekom denne Mands Prædikener 
mig saa skjønne og hjertegribende, 
at man ikke let kan forestille sig en 
mere virksom og ædel Veltalenhed». 
– Det var ikkje sjeldsynt at Aasen 
nemnde preiketema og kom med ei 
omdøming av preikene etter at han 
hadde vore til kyrkje.

Presten Thorne og alle prestar 
som Aasen høyrde, brukte det 
vanlege kyrkjemålet i preikene. Det 
bygde på målet i Bibel, altarbok og 
salmebok og hadde sitt opphav i eit 
anna språk, men var fullt brukeleg 
for folk her i landet òg. Aasen hadde 
hatt ein bibel som sin kjæraste lesnad 
i oppvoksteren, i heimen hans fanst 
«til al Lykke en Bibel, der for mig 
var det dyrebareste af Alt, hvad jeg 
kjendte».

Bygdemål til bruk i skrift
Men Aasen var ikkje gammal før han 
oppdaga at folket i bygdene våre 
hadde eit mål som òg kunne høva 
til bruk i skrift. Det fekk han mellom 
anna oppleva dei vintermånadene  
då han var i Sogndal og levde tett 
saman med folk borte i Fjøra og 
høyrde på både ung og gammal, 
både kvinner og menn, og i alle slags 
høve.

Då Aasen hadde laga til det 
skrivemønsteret som han tykte 
høvde godt for folk her i landet, kom 
snart spørsmålet opp om ikkje dette 
hadde noko med Bibel og salmebok  
å gjera. Aasen hadde ikkje so lett 
for å brjota med det gamle på dette 
tradisjonsbundne og intime området: 
Det religiøse maatte udsættes til 
sidst, da Fordommen er stærkest paa 
denne Side.

Men då det bar i herdingi, la han 
ut om kor rimeleg det var at det 
nye språket skulle brukast. Målet  
i Bibelen ville ikkje tapa seg om det 
kom på norsk, og det ville vera både 
«vakkrest og nyttigst, at Bibelen blev 
oversat «paa hvert Lands Maal til 
hver Mands Brug og Bedste», lige-
som det ogsaa vilde være den største 
Ære for Lærdommen selv, at den blev 
blev forkyndt i alle Tungemaal for alle 
Folk og Slægter; det skulde da langt 
heller synes uværdigt, at Bibelen 
endnu ikke er oversat paa Norsk».

Om å be på sitt eige tungemål
Det var heller ikkje noko vanheilagt 
med å be på sitt eige tungemål, ein 
skapte seg ikkje for Gud som for ein 
framand storkar. Det skulle ikkje vera 
verdt «naar man taler til En, som 
forstaaer Tankerne, enten de komme 
til Ord eller ikke. Hellere skulde man 
da tænke, at det var rettere at bede 
i sit eget Maal, saa meget mere som 
Bønnen da kunde være et sandere 
Udtryk af Hjertets Tanker og derfor 
des mere alvorlig og inderlig».

Dette var tankar Aasen gjorde seg 
etter at han hadde fremja den nye 
målformi si utetter i 1850-åri.

No var skreda løyst, nynorsk, som 
eg kallar Aasens målform og det som 
voks fram frå ho, hadde spreitt seg 

i landskapet, og målet vart brukt 
på fleire og fleire område, og det 
religiøse stod òg sjølvsagt for tur.

Merkeleg nok kan det fyrste alvor-
lege arbeidet Aasen sjølv gjorde med 
det religiøse målet, knytast til eitt av 
dei store namni i norsk salmedikting, 
Magnus Brostrup Landstad. 

Aasen og Landstad  
i samarbeid
Presten Landstad ville ikkje stengja 
folkemålet ute i salmeutkasti sine, og 
han hadde fått mange vondord av di 
han veik av frå den danske omsetjingi 
i Kingos salmebok, og særleg av di 
han sette norske ord inn i salmane. 
Landstad spurde Aasen til råds. 
Aasen likte at ord frå «Folkesproget» 
kom inn i salmeboki, med han mana 
til varsemd. 

Det vart eit nært samarbeid  
mellom Aasen og Landstad, og 
Landstad fekk mange gode råd om 
språket i salmeboki som kom i 1861 
(utkast), og i 1870 (den autoriserte).

Det ligg eit langt manuskript 
att etter Aasen, der han har skrive 
merknader av mange slag. Der kan 
me til dømes lesa at Aasen ikkje var 
nøgd med fyrste verset av Fra fjord 
og fjære. Landstad hadde nytta  
uttrykket kling Glædens klare Glød. 
Der tykte Aasen truleg at det var 
ei dikterisk blanding av lyd- og 
synsinntrykk og bad Landstad foran-
dra det. Og Landstad var lydig og 
laga den vakre og festlege lina i Fryds 
Basuner stød, altso ‘blås i glede-
shorni’. Ivar Aasen skal ha takk!

Salmesongen
Ei sak for seg er at den trufaste 
kyrkjegjengaren Aasen må ha sunge 
seg gjennom salmeboki, for rett som 

Av Jarle Bondevik
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det er kjem han med merknader 
om at her høver ikkje teksten til  
melodien.

Songen og salmen var kjære for 
Aasen, og han prøvde sjølv både å 
dikta salmar og å omsetja. Soleis laga 
han ei omskriving av Luthersalmen 
Vår Gud han er so fast ei borg. 
     
Vaar Gud han er vaar faste Borg,
vaar gode Skjold og Verja; 
han hjelper oss or Sut og Sorg,
naar Trengslor um oss herja.

Men Aasen gjorde lite for å spreia 
denne omsetjingi. Då Blix kom med 
si omsetjing, tykte Aasen ho var so 
mykje betre. Mellom Blix og Aasen 
vart det eit varmt venskap, særleg 
nær kom dei kvarandre då bibel- 
omsetjingi til nynorsk byrja for alvor.

Bibelomsetjing til eige mål
Det var naturleg at folk tok til å spørja 
etter Bibelen på nynorsk, skulle ikkje 
den teksten som vart sett so høgt og 
var so viktig, få ei form som høvde 
med det målet so mange brukte? 
Mange sette si von til at Aasens mål 
skulle gjera det lettare å fata inn- 
haldet i Bibelen og spara borni  
i skulen for pugg av stykke frå bibel-
soga og katekisma som var vanske- 
lege å forstå.

Grunnleggjaren av Sogndals folke- 
høgskule, seinare stortingsmann og 
statsråd, Jakob Sverdrup frå Sys-
trond, sa i Stortinget at folk laut få 
«Adgang til at læse den Bog, som 
fremfor alle Bøger er vort Folk kjært, 
paa det Maal, som de taler hjemme i 
sine Stuer, og som ligger deres Lands-
maal nærmere end det nuværende 
Bogsprog».

Aasen vart med på fleire freist- 
nader på å omskriva Bibelen til 
nynorsk, og mange notat etter han 
syner at han hadde stor age for 
arbeidet, for «der behøves baade en 

Sprogkundskab og speciel historisk 
Kundskab».

Språkkunnskap hadde Aasen, dei 
som tileigna seg den vanlege skule-
lærdomen på eit høgare steg, dei 
kunne dei klassiske språki, og Aasen 
tok oftast utgangspunkt i grunn- 
teksten når han skulle seia noko om 
omsetjingi. Eg vil nemna eitt bibel-
stykke som Aasen omsette: likningi 
om den bortkomne sonen (Luk 15). 
Ho byrjar slik: Ein Mann hadde tvo 
Søner. Ei god innleiing til ein para-
bel, ei likning. Soleis lydde teksten  
i det fyrste nynorske NT ogso. Men 
seinare, hjå Seippel, heitte det Det 
var ein gong  ein mann som hadde 
tvo sønir, og slik har det stade til og 
med omsetjingi frå 1975. Likningi 
vart gjord til eit eventyr: Det var ein 
gong ein mann og ei kone. Sjangeren 
har skift. Lesaren kjem i ei anna  
stemning.

Markus-evangeliet kom fyrst
Den fyrste bibelskrifti som kom på 
nynorsk, var Markus-evangeliet frå 
1870, omsett av bergensaren Georg 
Grieg, med god hjelp av Aasen, 
som sende Grieg mange framlegg til 
forbetringar av manuskriptet. Aasen 
ville helst styra unna framandord, og 
han likte ikkje at Grieg brukte ordet 
synagoge. Han set opp

”Samningshus, Soknarstova, Stemne- 
stova” som mogelege avløysarar 
til synagoge. Grieg komponerte då 
samningsstova etter dei ordi Aasen 
nemnde.

Retteleg fart skaut arbeidet med 
bibelomsetjing til nynorsk i 1880-år 
i då Venstre og Sverdrup hadde fått 
styringi, og vedtok det dei ynskte. 
Dei ville ha Bibelen på nynorsk  
– mot viljen til det konservative Bibel-
selskapet og dei like so konservative 
biskopane.

Aasen sat saman med omsetjar- 
ane Blix, Belsheim og Skard og gjekk 

gjennom tekstane. I 1889 vart arbeid- 
et med NT ferdig, og Aasen var i 
ekstra godt lag det året. Den 17. mai  
skreiv han i dagboki: «Meget Folk 
ude; herligt Veir, grønne Volde, stort 
Løv, Hæggen i fuldeste Flor, Løvetand 
o.s.v».

Med Det nye Testamente.
Umsett fraa den greske Grunnteksti 
paa norskt Folkemaal og utgjevet 
med Statskostnad, slo det nynorske 
bibelmålet ut i fullt flor, og vart eit 
skilmerke i landsmålet si soga. For no 
kunne målet vinna inn i heim, skule 
og kyrkje. Særleg bruken i kyrkja gav 
landsmålet prestisje.

Av dei etterlatne papiri til Aasen 
kan me sjå at Bibelen var ei viktig 
bok for han. Aasen fortel at bibelen 
dei hadde i barndomsheimen, «blev 
nu den kjæreste Gjenstand for min 
utrættelige lesning», og seinare 
hadde Bibel og gudsteneste ein høg 
plass i livet hans. 

Framhald i neste nummer. 

Teikna av Hans Uthuslien.  
Kjelde: www.aasentunet.no
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Frelse eller fortaping – om viljen og valet

- Kan det fi nnast ein Gud når det 
skjer så mykje vondt i verda?
- I Guds kjærleik kan det ikkje 
vera rom for eit helvete.
- Er Gud kjærleik, vil han til sist 
føra alle inn i Himmelen.

Desse synspunkta blir hevda av 
mange, gjerne folk med medie-
glans over seg. Det verkar så 
innlysande. Me overtek syns-
punkta, og dei glir inn i vårt 
personlege livssyn.

Gud skapte mennesket som 
eit vesen med integritet, i sitt 
bilete, med stor grad av fri vilje. 
Men i det han skapte mennesket 
med fri vilje, gav han avkall på 
si komplette allmakt. Mennesket 
kunne velja fritt mellom tilslut-
nad til sin Skapar og sitt Opphav 
- eller velja sin eigen veg.

Det som kjem imellom oss og 
Gud, heiter synd. Synd er det 
“stoffet” som skil oss frå Gud. 
Fortaping er evig (defi nitivt) å 
vera borte frå Gud. Synd fører til 
evig, sjølvvald død. 

Helvetet er ikkje skapt av 
Gud. Helvetet skaper seg sjølv 

der Gud er fråverande. Mørker 
er fråvere av lys. Kaos/helvetet 
er fråvere av Gud, som er Lys og 
Orden.

Alle kjem til himmelen
Nokre hevdar at alle blir frelste til 
slutt og kjem til Himmelen. Også 
dei som ikkje vil? Gud kan ikkje 
tvinga eit menneske, eit frittstilt 
vesen, til seg, som ikkje ynskjer 
det. Himmelen kan ikkje vera for 
dei som ikkje vil dit. 

Men han har sett oss på val: 
Med han til det gode, eller frå 
han til vårt eige - som slett ikkje 
alltid er godt. Valet er fritt, men 
tilrådinga er sterk og eintydig: 
“Eg har lagt fram for deg livet og 
det gode, døden og det vonde. 
Vel då livet, så skal du få leva” 
(5. Mos.30,15 -19).

Men kva gjer menneska? 
Du og eg? Mange vender Han 
ryggen. Når dei ser alt det vonde 
som skjer, og blir stilte overfor 
den vonde utgangen - synda sitt 
uunngåelege resultat - Døden, 
Helvetet, - så steilar dei, meiner 
at Gud ikkje kan vera til, eller 

om så er – må vera ein ukjærleg 
despot, ein tyrann som men-
nesket med god grunn bør ta 
avstand frå. Død, dom og helvet 
kan ikkje samsvara med ein evig, 
kjærleg Gud. 

Valet er vårt
Men ingen “kjem til” Helvetet, 
eller  “blir kasta” i Helvetet. Det 
er eit fritt val: Til Guds gode vilje 
for oss, Himmelen, eller mot 
hans vilje, - vår eigen veg som 
fører bort frå Gud: Helvetet.

Vilkåret vart gitt ved skapinga 
av det sjølvrådande mennesket, 
då valet mellom dei to utgang-
ane på tilveret vart overlate 
mennesket sjølv. Gud har gjen-
nom soga - og endeleg ved Jesu 
offergjerning, annonsert at her 
står det om Livet eller Døden.

Kva slags grunn, argument 
eller gåtefull dragning - er det 
som kan få oss til å vraka det 
største gode? Valet er vårt.

Av Jostein Sandsmark, Geilo

Opna hjartans dør    Jesus bankar på,
vidare enn før,     nå du opna må!
slepp den Herre Jesus inn,   Då den gode hyrding dreg
lat han evig verta din!   med si frelse inn til deg.
Alltid må du honom hylla,   Når du fer frå dødens dalar
heile hjarta vil han fylla.  opne fi nn du himlens salar.
Kvifor har du ikkje før    Opna, opna hjarta nå!
opna hjartans dør?   Jesus bankar på.

Nynorsk 
tekst ved 
Nils Lavik, 
1927 (i Norsk 
Salmebok 
nr. 402, her  
versa 1 og 4).
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Dagen i dag er den 2. februar og 
ikkje meir enn ein dato mellom 
mange andre for folk flest. Men 
nokre har det som dei gamle 
hadde det: Datoen kom i andre 
rekkja; i fyrste kom det at året 
hadde sine serlege merkedagar 
og at 2. februar frå alders tid var 
ein av dei mest pårekna. «Kyn-
delsmesse» kalla dei han, eller 
og «den fyrste vårdagen».

 No var det nok skralt 
med våren mange stader i landet 
så tidleg års. Tvert imot hadde 
dei å rekna med at februar ville 
bli den hardaste økta av vinteren. 
På våre kantar av landet hadde 
«fastefrosten» uord på seg. Aus-
tavind og kulde veke etter veke, 
det var vimpelen februar heiste.

Og likevel: Kyndelsmesseda-
gen snudd bjørnen seg i hiet og 
la seg over på andre sida, og i 
løa skulle korn og for vera halv-
gitt; halve vinteren var liden. Og 

draup det av kyrkjetaket den 
dagen – på sørsida då – så kunne 
ein gjera seg von om tidleg vår. 
Ja nordafjells var det stikk mot-
sett, men kven kan venta at 
vermerka skal vera eins i så langt 
eit land?

Namnet kyndelsmesse er 
gammalt, katolsk av opphav og 
latin: missa candelarum. Missa 
er det same som vårt messe, og 
candelarum er ei bøyingsform av 
candela, som tyder kjerte eller 
lys. Vi har same ordet i kyndel 
– ja,- venteleg i kandelaber og. 
Dagen har fått dette namnet 
fordi det blei bore lys i prosesjon 
frå kyrkjene; han var til minne 
om Jesu framføring i templet 
som lite barn. Maria reinsings-
fest er eit anna namn på denne 
kyrkjehøgtida. 

Dagen i dag teiknar til å fylla 
sin plass som «den fyrste vårda-
gen». Det har vore lett frost i 

natt, men av taka kjem det nok 
til å drypa på solsida. Nett når 
dette blir skrive, stig ho over 
kvite snøfjell, men markene ho 
skin på, har jamvel ein tone av 
grønt over seg. Skogen har alt 
fått den fyrste brun-tonen, snøk-
lokkene knoppar seg i hagane, 
og om morgonen kan du høyra 
at fuglane fer til å kvitra.

 Sant nok, endå kan vi 
venta oss både snø og kulde, og 
kanskje har vi hardaste tørnen 
igjen slik. Men lysna har det 
gjort, og lysare vil det fort bli. 
Dagen i dag gir eit godt varsel: 
Han er blank og utan ei sky. 
Verhanane på domkyrkjetårna 
dreiar opp mot sør. 

Frå boka «Landskap» (Nomi 
Forlag 1972), før det: i Stav- 
anger Aftenblad. Det aktuelle 
stykket er udatert.

vil truleg verta markert på ulike 
vis, og ikkje minst på nynorsk-
sida. Noko av utgangspunktet 
er at det i år er 200 år sidan 
Ivar Aasen vart fødd. Alt i dette 
nummeret kan du her i bladet 
lesa fyrste delen av ein artikkel 
om Ivar Aasen og det religiøse 
målet. Rammeteksten på siste- 
sida er og ein Aasen-tekst. Meir 
vil truleg koma. Det er elles 

i år 100 års-jubileum for Det 
Norske Teatret. Plassert i Oslo 
har dette utan tvil vore ein særs 
viktig institusjon for nynorsk 
mål, såleis også for eit større 
språkleg mangfald i landet vårt. 
Å vinna fram til meir av ein sams 
respekt og eit vidsyn i møte med 
norsk språk og dialektar - det 
må vel  vera noko av visjonen 
i eit språkår.  Framfor alt: å få 

dela gleda ved språk, ord og 
uttrykksevne, såleis kontakt, 
fellesskap.  Ja, for «eit ord er eit 
under» (Tor Jonsson). Og i ein 
bibelsk samanheng: Trua kjem 
av Ordet, av bodskapen ein 
høyrer (Rom. 10.17).  
    
-  red.

Kyndelsmesse

Språkåret 2013

Av Alfred Hauge
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Kåre Nils Os, Nordfjordeid «     100,-
Anfinn Valland, Farsund «       50,-
Karen Eidnes, Bodø «     350,-
Anne Meise, Kristiansund N «       50,-
Petra Ask, Holmedal «       50,-
Laila Elise Vihode, Stavanger «       50,-
Torbjørg Jørgersen, Harstad «     150,-
Jan Solberg, Stokkøy «     150,-
Rakel Flå, Ålvundfjord «       50,-
Einar Gjerde, Indre Arna «     150,-
Herbjørg Solberg, Lonevåg «     300,-
Lars Magne Haugland, Bjerkreim «     150,-
A Ervik, Deknepollen «     100,-
Ingebjørg Giskeødegård, Hareid «       50,-
Nancy Helle, Vaksdal «     100,-
Hans Paulson, Horten «     150,-
Per Thorvald Larsen, Gressvik «     100,-
Randi Kristine Kirkerud, Slemmestad «       50,-
Erling Holen, Molde «     150,-
Sverre Olav Svarstad, Stord «     750,-
Ingeborg Olaug Heitmann, Haugesund «     150,-
Kjerst Domben, Kolltveit «     100,-
Dagbjørg Øistad Jacobsen, Follebu «     100,-
Astrid Ingrid Husevåg, Raudeberg «     150,-
Hanne Jorunn Risøy, Ølen «     100,-
Ragnar Kåre Slaatelid, Nordfjordeid «     350,-
Elisabeth Dørdal, Oslo «       50,-
Liv Damsgård, Sandefjord «     100,-
Ottar Jarle Aashamar, Stranda «     100,-
Nils Valde, Åfarnes «     100,-
Tord Ommund Buggeland, Lillehammer «     100,-
Bertha Smith Andersen, Skien «     100,-
Olav Digernes, Rådal «     150,-
Karen Brekkenes Eide, Raudeberg «     100,-
Turid Margrete Sørhus, Levanger «     100,-
Gudrun Gjøstein, Voss «       50,-
Tor Petter Abelsen, Verdal «       50,-
Leif Zachaariassen, Sørreisa «     850,-
Liv Jorunn Braastad, Fåvang «     100,-
Reidar Vassenden, Evanger «       50,-
Marta Skjerven, Dalekvam «     150,-
Annbjørg Inga Husevåg, Strandebarm «     250,.
Arne Oddmund Tuv, Hemsedal «       50,-
Brødr. Kjetsaa, Hornnes «     150,-
Jorid Aalbu,  Oppdal «     100,-
Narve Rognebakke, Selbu «     150,-
Magnhild Berge, Stryn «     350,-
Inger Sollid, Ålesund «       50,-
Harald T Fykse, Odda «     100,-
Nils Nydal, Florø «     100,-
Bjørg Kalland, Naustdal «       50,-
Olav Hannisdal, Lindås «     100,-
Jan Forstrøm, Odda «     100,-
Borgny Rones, Lindås «     100,-
Arne O Sørheim, Norheimsund «     150,-
Jon Olav Tesdal, Etne «     100,-
Johanna Thorup, Rosendal «     100,-
Bård Dyvik, Sagvåg «     100,-
Vigleik Eide, Hafrsfjord «     150,-

Arne Karl Braut, Sandnes «       50,-
Solveig og Gunnar Heidal, Grimstad «       50,-
Aud Skjerve, Barkåker «     100,-
Birger Holm, Brumunddal «     350,-
Maria Standal, Seim «       50,-
Natalie Mehus, Oslo «     100,-
Asbjørg Bundheim, Eidsvågneset «     200,-
Ingeborg Tjørholm, Tjørholm «     150,-
Ragnhild Hobbesland, Eiken «       50,-
Jofred Vik, Bruvik «       50,-
Anne Nedremyr, Hol «       50,-
Esther Marie Rollaug,  Spikkestad «     100,-
Gerd Straume, Stamnes «     100,-
Kristine Eidhamar, Tresfjord «       50,-
Molla Torsteinbø, Nedstrand «       50,-
Per Christiansen, Kleppestø «     200,-
Inger Synnøve Traaserud, Notodden «     100,-
Anne-Karin Folkestad, Nordfjordeid «       50,-
Anders Martin Andersen, Oslo «     150,-
Nina D. Bringslimark, Homborsund «     150,-
Gerd Turid Kyrkjeeide, Nesbru «     250,-
Magne Klubben. Fjerdingby «     100,-
Torfinn Slettebø, Skulestadmo «     150,-
Olav Trå, Skulestadmo «     350,-
Brita Haug Tverberg, Voss «     150,-
Jon Olav Ytrehorn, Hornindal «       50,-
Anna Sundve, Vossestrand «      100,.
Haldis Reigstad, Frekhaug «     100,-
Johannes Kolås, Sletta «       50,-
Katrine  Ness, Bergen «       50,-
Cissel Norunn Erdal, Voss «     100,-
Nils Dagestad, Voss «     200,-
Fitjar Kyrkjelege Fellsråd, Fitjar «     100,-
Dagny Gilje Antonsen, Godvik «     350,-
Sniolvur Joanesarson, Voss «     150,-
Olav Sønnesyn, Skulestadmo «     350,-
Leif Gunnar Sølyst, Fyresdal «     100,-
Per Audun Larsen, Bryne «     100,-
Helge Reidar Røgenes, Hjelmeland «       50,-
Trond Egil Huseby, Spydeberg «     200,-
Marie Morsund Austnes, Haramøy «     150,-
Kjellfrid Husevåg, Sandane «       50,-
Eldbjørg Stigane Engebø, Naustdal «     150,-
Anna Enevoll, Naustdal «       50,-
Judith Stene Blomvik, Fiskarstrand «       50,-
Margit Hovland Hamre, Leikanger «     100,-
Hans Lavoll, Luster «       50,-
Bergljot Mjelde, Haus «       50,-
Ragnhild Kleiveland, Valestrandsfossen «     100.-
Dagny Skodvin, Klokkarvik «       50,-
Signe Stople, Fyllingsdalen «     100,-
Kjell Bjørn Minde, Haukeland «     150,-
Einfrid Storegjerde, Løfallstrand «     150,-
Marta Marie Skeie, Seimsfoss «     100,-
Helge Bendiksen, Vedavågen «       50,-
Anne Skaare, Nedenes «     350,-
Eva Degvold, Hunndalen «       50,-
Elsa Rødal, Lillehammer «     150,-
Johanna Vattøy, Gurskøy «     100,-
Astrid Spilling, Kvinesdal «       50,-
Arvid Varpe, Os «     100,-
Ruth Helle, Øystese «     150,-
Kolbjørn P. Bendiksen, Voss «       50,-
John Henanger, Frekhaug «     150,-
Inger Næverlid Johnsen, Skogn «     100,-
Valgerd Svarstad Haugland, Vettre «     500,-
Idar Valkvæ, Godøy «     150,-
Alf Reidar Dale, Oslo «     150,-
Arnfrid Snipsøyr, Volda «     100,-
Ragnhild Elise Berge Finset, Lesund «       50,-
  
Framhald i neste nummer. 
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Alltid vil noko  
liggja att etter oss

Av Magne Myhra

Seint vil eg ro over vatnet
sjå meg attende

slik eg alltid har gjort
når eg har rodd over her

Ta avskil med liene
og den vesle hytta mi
den blømande heggen
som rikjer over taket
med strandlina og
dei slipte steinane

Eg er glad det er våren
då eg må fara
og at eg får

himmelen med meg

Og når eg er komen over
vil eg vaska andletet i vatnet

og binda båten fast
som om eg skulle koma att

ein annan gong

Tel. 53 45 00 00

Brosjyrer - Bøker - Blad - Aviser
forretningstrykksaker- brevpapir,
konvoluttar m.m.

- Me hjelper dykk med utforming.

Trykksaker

prøv oss

1 0 0  å r  i  2 0 0 3

1902 – 2003

Nynorsk Antikvariat AS
Hulgata 11
4900 Tvedestrand
Telefon 37 16 66 66
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no

Antikvariatsbokhandlar
Arne-Ivar Kjerland
E-post: Arne-Ivar.Kjerland@
 nynorskantikvariat.no
Mobil: 928 29 098

www.nynorskantikvariat.no

Nei, vesle vitet det rekk ikkje til.
Ei tru må stydja opp-under,-

ei tru, som trøysta og styrkja vil
i myrke, stormande stunder. 

Eg vonar, den visdomen hjelper mest,
som med slik ei tru kunde semjast best. 

Ivar Aasen (1813-1896)

RETURADRESSE:
Stille Stunder
ved Berit Torp,
5286 Haus.
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