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   Prestens penn 
 
 
 
 
 

                        Gud - skje - takk! 
 

Det mest vidtrekkende av alle musikkinstrument, det som høres av flest og når lengst ut 
over bygda vår, er kirkeklokkene. Lyden av dem bærer langt. Klokkene i kirketårnet ringer 
både i glede og sorg, for i enhver stund i livet får vi søke den trofaste Gud.  
 

”Stor er din trofasthet, Herre og Fader, skiftende skygge når aldri din sti. 
Du er den samme, din miskunn er evig, slik som du var, skal du alltid forbli. 

 

Kirkeklokkene ærer Gud, på samme måte som kirketårnet og kirkespiret gjør det. 
Klokkeklang samler Guds folk til gudstjeneste, kaller oss til bønn og forbønn og minner 
oss om det evige målet for livet vårt. Og hver eneste gudstjeneste slutter med 3 x 3 
klokkeslag. Tre klokkeslag for treenigheten. For Gud er én, den eneste sanne Gud, og 
samtidig tre personer; Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.  
 

Presten i hjembygda der jeg vokste opp, min konfirmantprest, var Arne Bergum. I en 
konfirmanttime fortalte han at hver gang de 3 x 3 klokkeslagene lød ved slutten av 
gudstjenesten, pleide han å si tre ord inni seg: "Gud-skje-takk!" 
 

Gud  -  lysets og godhetens kilde, verdens  skaper og 
oppeholder.  Han "er den rette far for alt som kalles barn i 
himmelen og på jorden." (Ef  3,15) Han er  Jesu Kristi Far, og 
som sendte sin enbårne Sønn til oss for å gi oss frelse og fred, 
framtid og håp. 
 

Skje. Guds vilje er fullkommen, edel og god. Guds tanker 
overgår alle menneskers kløkt og visdom. Gud handler, griper  
inn og er til stede i vår verden og i vår hverdag. Jesus lærte oss  
å be; ”La din vilje skje på jorden så som i himmelen.” 
 

Takk. Hver gang vi oppdager Guds velgjerninger blir det lovsang  
i hjertet. På den ene av kirkeklokkene i Olberg, på kirkeklokken 
fra 1786, står følgende inskripsjon: ”Gud alene æren!” Når vi 
oppdager Gud bakom alt, vokser takken og tilliten til Ham som 
tilkommer all pris og ære nå og i all evighet. 
 

”Himmelske hender gir alt jeg behøver. Trofaste Herre, hos deg 
har jeg ly.” 
 

Jeg ønsker alle Menighetsbladets lesere, unge og eldre i bygda 
vår, en fin og glad sommer! 
 

Med vennlig hilsen   
Nils Christian Skjauff 


