
En evig og grenseløs kjærlighet 
I år er det 30 år siden jeg kom som lærer til Krødsherad, og jeg tenker tilbake 

på de 8 årene på Krøderen med takknemlighet. Jeg har vel enda noe av mitt 

hjerte i denne vakre bygda, og kontakten har vært der i alle disse årene. Så seint 

som i sommer var jeg så heldig å ha besøk her i Alta av tre «kryllinger», og det 

resulterte bl.a. i denne hilsningen. 

Hvordan jeg har hatt det siden sist? Jo — Gud er god — jeg må bare takke for helse, 

krefter, oppgaver, familie, venner og — ikke minst — for det som skjedde i sommer: 

Jeg giftet meg! Vi bor i Alta. Men — det som først og fremst undrer meg mer og mer 

ettersom årene går, og som gir grunn til takknemlighet, er at Gud, den hellige og 

fullkomne, ikke går trøtt og blir lei av meg — men alltid har tilgivelse og nåde å gi og 

alltid står med åpen favn og ønsker å dra meg inn til seg. Ja, dette undrer jeg meg 

virkelig over! 

Forklaringen finner jeg i Guds egne ord, hos Jer. 31,3, og dette får være mitt 

vitnesbyrd: «Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor har jeg latt min 

miskunnhet mot deg vare!» Tenk det, en evig og grenseløs kjærlighet til meg — ikke 

fordi jeg har fortjent det, men fordi han som er kjærlighet, ikke kan annet enn å elske. 

Og nå har jeg så lyst til å si deg som leser dette, kjent eller ukjent, ung eller gammel, 

uansett hva slags liv du har levd, hva slags tanker du har, hva andre synes om deg: 

Jesus elsker deg! Du er verdifull for han! Han skapte deg for at du skulle ha 

fellesskap med han. 

Et liv sammen med Jesus er ikke det samme som et liv uten vansker. Nei, men det er 

et liv i trygghet, og med fred og glede som er uavhengig av ytre forhold. Et liv 

sammen med Jesus gir noe å leve for, og noe å dø på. 

Lykke til med livet sammen med Jesus! 
Randi Granlund 

(f. Drangsholt)  


