Prestens penn

Fornyelsens friske vinder
Snøen lå lenge tung over åker og eng, også over plenene her på
Bjertnes. Men plutselig kom det noen dager med kraftig vindvær, og
dermed hadde vi straks ei helt ny årstid. Mange sier at det er lenge siden
de kan huske at lauv og markblomster har sprunget ut så tidlig som i år.
Vårvinden brakte virkelig fornyelse med seg.
Når dette skrives er bygda vår i sin aller skjønneste forsommerprakt.
Gud har fornyet alt i naturen rundt oss. Praktfullt og vakkert! "Du sender
din Ånd, og det skapes liv, du fornyer jordens overflate." står det i Salme
104 i Bibelen.Vår verden eksisterer fordi Gud ønsker det. I alt som lever
finner vi Guds kjærlighet til livet. Gud har ikke skapt verden en gang for
alle for mange millioner år siden. Så lenge jorden har eksistert, fortsetter
Gud å skape og gi liv.
Gud fornyer også sitt folk og sin kirke. Vår kristne tro må stadig
vitaliseres og styrkes. Når Gud fornyer sitt folk er det Åndens vind som
puster "Ordet om Korset" – "Ordet om våre synders nådige forlatelse i
Jesus Kristus" inn i våre hjerter og sinn. Kong David sier det slik i Salme
23: "Han fornyer min sjel og fører meg på rettferdighets stier for sitt navn
skyld."
Friske og gode vårvinder blåser nå innover Den norske Kirke. Vi får i
år en ny hovedliturgi for gudstjenesten, ny tekstbok, ny dåpsliturgi og vi
får en ny bibeloversettelse. Snart får vi også ny salmebok og mye ny og
fin liturgisk musikk. Vi har mye å glede oss til!
Friske vårvinder blåser også innover Krødsherad Menighet. Fra høsten
av skal vi få nytt misjonsprosjekt, da skal vi få være med å støtte opp om
"Senter for gatebarn i Kairo i Egypt."
La oss leve i den fornyelse Gud sender over oss.
Bare da kan vi bevare troens friskhet og glede!
Ha en god og fin sommer!
Vennlig hilsen
Nils Christian Skjauff.
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