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   Prestens penn 
 

  Langs gamle stier 
 
 

       Det er spennende å ferdes langs gamle stier og ferdselsveier. Kanskje  
fører de til et gammelt bosted, kanskje er det en setervei noen engang brukte?  
Kanskje er det stien til et utsiktspunkt eller til ei multemyr? Hvem tråkket opp 
stien? Hvem slet ut sine sko her? Hva var viktig for de som gikk her i svunnen 
tid, hvilke håp, gleder og sorger  bar de på? 
       Profeten Jeremia fikk ved en anledning si følgende til folket på Herrens 
vegne: ”Still dere på veiene og se! Spør etter de gamle stiene, etter veien til det 
gode! Gå på den, så finner dere hvile!” (Jeremia 6, 16) 
       "Evangeliet er gammelt nytt" sier mange, og mener kristendommen er noe 
gammeldags og avleggs noe. Så feil går det dessverre an å ta. Evangeliet om 
Jesus blir nemlig skinnende nytt hver gang det får treffe oss i hjertet. Får Gud 
oss i tale, da gror ikke bønneveien igjen. Da holdes veien til Guds Ord og til 
det dekkede nattverbordet åpen midt i livet. Da gror ikke kvist og kvast opp  
og skjuler veien  til fred med Gud og forsoning med vår neste. Når Gud får tale  
til vårt hjerte, ser vi veien til troslivets kraftkilder tydelig. 
       Denne høsten vil vi i 
Krødsherad sette i gang med flere 
nye trosopplæringstiltak. Det er 
fordi vi vil gi barn og unge det 
beste vi har mottatt i livet, nemlig 
budskapet om ham som er veien 
til det gode, både her i tiden og i 
evigheten. Jesus, Verdens Lys, vil 
alltid hjelpe oss, unge som eldre, 
til å leve der hvor lyset skinner  
og Gud er nær. 
 

”Lær oss, Gud, kvar dag å telja, 
sjå kor snøgt vår livsdag lid ! 

Lær oss livsens veg å velja 
medan det er enno tid !” 
 

Ønsker deg en fin høst langs 
fredens stier ! 
 
Med vennlig hilsen   
Nils Christian Skjauff 


