Prestens penn
Tanker foran Påskehøytiden.
Det er både med vemod og takknemlighet jeg nå skriver dette mitt siste bidrag til
menighetsbladet. For ganske snart skal jeg avslutte min tjeneste som sokneprest i
Krødsherad. Den 26. april er det avskjedsgudstjeneste i Olberg kirke med påfølgende
kirkekaffe i kirkestua.
Jeg håper at mange i bygda har anledning til å bli med i Olberg den dagen, så jeg kan
få takket dere for alt det gode og fine dere har betydd for meg og min familie under de
12 årene vi har fått bo i prestegården på Bjertnes og har fått ha vårt liv og virke her. Å
reise fra «Østlandets Hardanger» er ikke noen en gjør med lett hjerte! Den praktfulle
naturen, det mektige Norefjell, det vakre fjordspeilet og ikke minst det så flott opparbeidede kulturlandskapet på begge sider av fjorden, har satt sitt avtrykk dypt inni
oss. Men aller mest har dere, kjære «kryllinger» beriket oss med mange gode samtaler,
stor velvilje og godt vennskap! Fra bygdas tre vakre kirkerom og fra bygdas to vakre
kirkestuer og ikke minst fra mangt et hjem rundt om i bygda, tar jeg med meg videre i
livet, øyeblikk og minner jeg ikke kan gjøre annet enn å takke Gud for!
Påskehøytiden er her. Den høytiden som så sterkt forteller oss om Ham som gikk i
nærkamp mot alle mørkets krefter, og som vant sin store seier for å gi oss framtid og
håp. Allerede i den seine kveldstimen i Getsemanehagen, der vaktstyrker med Judas
i spissen, rykket ut med fakler, lamper og våpen for å pågripe Jesus, ser vi hva påskehøytiden dreier seg om. Jesus beskyttet alle sine, skånet dem, og besørget deres frihet!
Evangelisten Johannes skriver:
«Igjen spurte han: «Hvem leter dere etter?» «Jesus fra Nasaret,» sa de. «Jeg har sagt
dere at det er jeg,» sa Jesus. «Leter dere etter meg, så la disse andre gå!» Slik skulle
det ordet bli oppfylt som han hadde sagt: «Jeg har ikke mistet en eneste av dem du ga
meg.» ( Johannes 18, 7 – 9 )
Påskebudskapet rommer i seg Guds nådes solskinn over livene våre!
Vi er gitt en Frelser som kjempet for oss og tilkjempet oss det beste Gud kan gi! Vi er
gitt en Frelser som vet nøyaktig hvordan det er å være et menneske på jorden, og som
derfor kan komme oss til hjelp igjen og igjen.
Sven Ellingsen sier det slik i et av sine vers:
«Nå strømmer lyset inn i våre hjerter,
vi eier del i påskens gledesbud:
Et åpent vindu mot en annen verden,
hvor dødens makt beseiret er – av Gud.»
Kjære alle i bygda som leser dette:
Ha en velsignet Påskehøytid! Og hjertelig takk for alle de gode årene vi har fått ha hos
dere!
Beste hilsen
Nils Christian Skjauff m/ familie.
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