
I Jakobs brev 4,8 står det: ”Hold dere 
nær til Gud, så skal han holde seg nær til 
dere!”

Et lite barn kjenner seg trygg og sikker når 
det får lov å holde far i hånden, for far er 
stor og sterk, sterkere enn alle andre. - Dette 
er han i barnets øyne og derfor har barnet 
full tillit. Nå vil jeg spørre: ”Har vi mindre 
grunn til å ha full tillit til vår himmelske far? 
Til Jesus?” 

En jordisk far elsker sitt barn, vår himmel-
ske far elsker deg og meg langt, langt mer! 
Holder  vi oss nær til Gud, så holder han seg 
nær til oss, dette leser vi i skriftstedet ovenfor. 

Og Jesus sier i Matt. 28,18: ”Meg er gitt all 
makt i himmel og på jord.” Holder vi oss ved 
tro i nær forbindelse med Faderen og Sønnen, 
da skal vi få erfare at vi er sammen med en 
som har sann omsorg for oss, en som vi kan 
kjenne oss trygg ved og som aldri svikter oss. 
Tro på dette kjære barn og ungdom!!

Vi synger i koret til sangen ”Frykt ei, jeg er 
med deg”:

”Aldri jeg ensom er, nei, aldri jeg ensom er. 
Han har lovet selv å være meg nær, så aldri jeg 
ensom er.”

Erling Ekholt
OSLO

Hold deg nær til Jesus!

Basunen
For om 
basunen 
lager en 
uklar lyd, 
hvem vil 
da gjøre 
seg klar 
til strid? 
1. Kor. 14, 8

20001. årg. September-Oktober

Minneverset

”For Du er mitt håp, Herre Gud. 
Du er min tillit fra min ungdom av. 

Av Deg er jeg holdt oppe fra fødselen av. 
Du er Den som tok meg ut av min mors liv. 

Min lovsang skal alltid være om deg.” 
Salme 71, 5-6
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En hjertesak
Jeg har lyst til å dele noen tanker fra mitt hjerte 
med dere: At troen må være en hjertesak for 
oss! Alt vi gjør må vi gjøre av hjertet! Hør 
bare hva Guds ord sier: ”Det dere gjør, gjør 
det av hjertet, som for Herren og ikke som 
for mennesker.” Kol. 3,23.

”Men Gud være takk at dere som før var 
syndens tjenere, av hjertet er blitt lydige mot 
den læreform dere er blitt overgitt til.” Rom. 
6,17.

”Og han formante alle til at de helhjertet 
skulle holde fast ved Herren.” Apg. 11,23.

Hvis du tror fordi foreldrene dine gjør det 
eller fordi andre forventer det av deg, vil 
det ikke holde når vanskelighetene kommer. 
Derfor er det  livsviktig at Jesus får gjøre noe 
med hjertet ditt. Og det vil han hvis du lar 
ham få lov.

Hør bare: ”Jeg vil gi mine lover i deres sinn 
og skrive dem i deres hjerter.” Heb. 8,10.

”Jeg vil gi dem hjerte til å kjenne at jeg er 
Herren. De skal være mitt folk, og jeg vil være 
deres Gud. For de skal vende om til meg av 
hele sitt hjerte.” Jer. 24,7.

”For dersom du med din munn bekjenner 
at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud 
oppreiste ham fra de døde, da skal du bli 
frelst.” Rom. 10,9-10.

”For Gud som bød at lys skulle skinne fram 
i mørket, han har også latt lyset skinne i våre 
hjerter.” 2. Kor. 4,6.

Skjønner du at det er viktig at det skjer noe 
med hjertet vårt?

Vi kan kanskje klare å lure andre til å tro at alt 
er i orden med oss, ja vi kan til og med lure oss 
selv. Men ikke Jesus. ”For Guds ord er levende 
og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. 
Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og 
ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker 
og råd. Og ingen skapning er skjult for ham. Alt 
ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal 
stå til regnskap for.” Heb. 4,12-13.

”Dette folk ærer meg med leppene, men 
deres hjerte er langt borte fra meg.” 
Matt. 15,8.

Er du ikke enig i at det er liten vits å gjøre 
noe som ikke er av hjertet? Er det noe mening 
i å leve et halvhjertet liv? Nei!

Jeg vil oppmuntre deg til å være helhjertet, 
være sann og ærlig, ikke prøve å lure verken 
deg selv eller andre.

Er du i tvil om hjertet ditt er helt for Jesus? 
Ta skrittet helt og ”må Herren styre deres 
hjerter til å elske Gud og vente på Kristus 
med tålmodighet.” 2. Tess. 3,5.

”Se til, brødre, at det ikke hos noen av 
dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller 
fra den levende Gud. Men forman hverandre 
hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke 
noen av dere skal forherdes ved syndens svik. 
For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil 
enden holder fast ved den første fulle viss-
het.” Heb. 3,12-14.

”Men det i den gode jord, det er de som 
hører ordet og tar vare på det i et vakkert 
og godt hjerte, og bærer frukt i utholdenhet.” 
Luk. 8,15

Jeg håper at du vil være en av dem som tar 
vare på ordet i et vakkert og godt hjerte!

Du har ingenting å tape på det, absolutt 
ingenting! Tvert imot, du vinner mye:

Et rikt liv, nå og i all evighet!

Hjertelig hilsen Torhild Skarstein
EVJE

Vitnesbyrd
Jeg har bekymret meg veldig for skolen. Jeg 
har gjort så mye ondt der, at jeg må be mange 
om tilgivelse, - og hva tenker de da om meg??

Men jeg prøver å legge alt i Guds hender og 
tenke, at Han skal hjelpe og styrke meg i alt 
som jeg sier og gjør. Så går det nok godt.

Les: Salme 37,5; 55,23 og Matteus 6,34.

Lillian Larsen
KYRKSLÄTT, FINLAND
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Vår forsvarer, Jesus
Åndelig sett har vi både forsvarere og 
anklagere. På den ene siden står Gud og 
forsvarer sine utvalgte: ”Hvem vil anklage 
Guds utvalgte? Gud er den som 
rettferdiggjør.” Rom. 8,33.

Men her må vi også vite at vi har en mot-
stander, som stadig beskylder oss. Det er Dje-
velen. Navnet betyr anklager. For eksempel sier 
han at ”Du er mye dårligere enn alle de andre”, 
”Kjødet ditt er verre enn andres”, ”Denne 
synden blir du aldri kvitt”, og ”Dette området 
klarer du aldri å oppgi!”, + mange andre punk-
ter forskjellig fra person til person. Hans eneste 
ønske er å få oss motløse og tvilende! 

Disse anklagene må vi stå imot, faste i troen! 
For ingen kan anklage oss når vi er rettferdig-
gjort av tro og følger åndens lov i våre hjer-
ter, nemlig samvittighetens og Åndens røst.
På den andre siden har hver enkelt av oss en 
samvittighet, som minner oss når vi gjør noe 
galt. Denne må for all del ikke oversees. Om 
vi her forherder hjertet, og ikke ydmyker oss, 
vil vi snart være ute i synden. 

Det gjelder å bekjenne sine synder med en 
gang man hører talen fra hjertet. Da vil man 
få tilgivelse og hjelp fra Gud, og dermed seier 
i alle forhold.

Når jeg forsvarer mine egne synder og feil-
trinn, kan jeg jo ikke bli kvitt dem! Hvis 
jeg ikke erkjenner at det jeg gjorde var galt, 
er det jo klart at jeg heller ikke har noe 
ønske om å bli frelst på det punktet! Det 
som fører til seier, er å bekjenne sine synder 
med en gang man får en påminnelse om 
noe man gjorde galt. Da kan jeg rense meg 
fra den synden og dermed bli mer lik vår 
Herre Jesus. Neste gang behøver jeg ikke 
engang å falle i synden, men får 
kraft til å bli stående i fristelsen, altså før det 
blir synd! 

Jeg kjenner det er et veldig alvor å alltid  
være i denne renselsen. Jesu blod har kjøpt 

meg fri fra syndens og dødens lov, så jeg 
kan følge Ham i Hans fotspor. Selv om jeg 
skulle falle, er nåden så stor at jeg kan få 
tilgivelse og dermed forsette løpet! 

Guds nåde er i sannhet så stor at vi kan bli 
løst fra alle syndens bånd!

”La oss stå iført troens og kjærlighetens 
brynje med håpet om frelse som hjelm!” 1. 
Tess.5,8. Og la oss oppmuntre hverandre og 
hjelpe hverandre frem på veien! I håpet er vi 
frelst og håpet vil være en drivkraft mot sann 
helliggjørelse. 

Sabine Hansen
DRAMMEN

Steng den kalde kranen!
Hvis man ønsker lunkent vann fra en god 
gammeldags vannkran, åpner man litt på den 
kalde kranen, og litt på den varme. Det er 
to kilder - kaldt og varmt. Det er blandings-
forholdet som bestemmer temperaturen på 
vannet som renner ut. Dette bildet kan vi 
bruke på oss selv: Vi har to kraner - en som 
er fra Gud og en som er fra djevelen. Hvis vi 
åpner opp den varme kranen fra Gud strøm-
mer det ut velsignelse og varme til mennes-
kene rundt oss. 

Men hvis vi beholder en åpning i den kalde 
kranen vil det bli en blanding mellom kaldt og 
varmt, og dermed får ikke Gud virket i oss slik 
han gjerne vil. Jesus sier at han vil vi skal være 
enten kalde eller varme. Man kan ikke tjene to 
herrer. Derfor er det nødvenig at vi stenger helt 
igjen den kalde kranen - vi vet kanskje godt hva 
det er vi lar renne ut fra den. Menneskene vi er 
sammen med merker det, hvis vi er lunkne. Jeg 
vil la menneskene merke at jeg vil holde den 
kalde kranen stengt. Gud vil gi meg hjelp til å la 
det strømme levende og kokende vann ut slik 
at jeg kan bli til glede for de andre. 

Fredrik Myrland
STAVANGER



Nr. 2/ 2000 Basunen Side 4

Hvor har du vendt ditt ansikt?
Hvor har du festet ditt blikk? Hva ser dine 
øyne? – Det er ingen selvfølge, at vi har vendt 
vårt blikk mot det rette, på tross av at det er 
så avgjørende for oss!

I Det Gamle Testamente står det om Daniel, 
at han tre ganger om dagen gikk inn i sitt hus 
og åpnet vinduet mot Jerusalem, for deret-
ter å bøye sine kne i bønn til Gud. Dan. 6,11. 
David sier, at han alltid har Herren for øye, 
stadig er hans øye vendt mot ham! Salme 
16,8 og 25,5. Om Stefanus står det, at før 
han ble stenet, så han, full av Den Hellige 
Ånd, opp imot himmelen og så Guds her-
lighet. Og han sa: ”Se, jeg ser himmelen åpen 
og Menneskesønnen ved Guds høyre hånd”. 
Ap.g. 7,55-57.

Men hva med oss? Hva ser vi? Ser vi Kris-
tus? Ser vi Ham, vår frelser? – Eller ser vi på alt 
det som vi kunne ha lyst til, det som det ikke er 
noen velsignelse ved? Eller på alle de ting, som 
gjør livet vanskelig for oss? Kanskje ser vi ikke 
alltid på dette, men har også noen ganger vendt 
vårt blikk mot Kristus, for så igjen å miste ham 
av syne. På denne måte blir vårt kristenliv svin-
gende og freden og lykken skiftende. 

Dette er ikke vårt kall!! For Gud er det mulig 
å gi oss ett så oppadvendt og himmelvendt 
sinn, at vi i prøvens stund ser Guds herlighet 
fremfor lidelsen, vinningen fremfor tapet ved å 
følge Kristus, Guds kraft fremfor vår egen svak-
het, æren fremfor vanæren ved å være barn av 
Gud. Ja, du vil kunne glede deg over hver en 
smerte du må gå igjennom, fordi du ikke lengre 
ser begrensningen, men heller muligheten som 
ligger i den. Er det ikke herlig? Det synes jeg!

Men hvordan skal vi få et slikt sinn? Paulus 
ber for efeserne, at Gud vil gi dem visdoms 
og åbenbarings Ånd i kunnskapen om Ham, 
at Han vil opplyse deres hjertes øyne, så de 
kan forstå hvilket håp Gud har kalt dem til, og 
hvor rik på herlighet hans arv er iblant de hel-
lige. Ef. 1,17-18.

Det er så nødvendig å få hjertets opplyste 
øyne, så våre tanker ikke blir hengende fast i 
alt det som er omkring oss,  men at vi i det 
daglige kan se Guds herlighet og vinne den 
seierspris, som Gud fra det høye kalte oss til 
i Kristus Jesus! Fil. 3,3. Ja, nå da vi er lysets 
barn, så la oss ikke sove som de andre, ….men 
be inntrengende til Gud om å få et himmelsk 
syn! 1.Tess. 5,5-6.

Dinah Schytt
KØBENHAVN

Vet vi egentlig hva Jesus 
har gjort for oss?
Når jeg tenker over det, så er det helt utrolig. 
Tenk at Han åpnet døren for meg og deg, 
sånn at vi skulle få komme til himmelen og 
feire bryllup med ham.

Han ble pisket og spottet, og hengt på et 
kors og så døde Han. Han døde en smerte-
full død, men han klagde ikke. Han hang på 
korset og sa ”forlat dem for de vet ikke hva de 
gjør”.

Jesus, som bare hadde vært god og ønsket 
oss bare det beste, han var vi mennesker stygge 
med.

Vi har mye å lære av Jesus. Ofte tenker vi 
bare på hvordan vi ser ut, og mange synes 
nok at vi er dumme fordi vi er kristne, men vi 
må ikke bry oss, men være like modige som 
Jesus.

De som plager oss vet bare ikke hva de går 
glipp av. Hvis du noen gang har blitt plaget så 
gjør det ingenting om du heller ber for den/
dem som plager deg.

Det står at vi skal be for dem som forføl-
ger oss og plager oss, så da trenger vi ikke 
lenger å være redde for det, for Gud vil hjelpe. 
Ofte gjør han det på merkelige måter. Andre 
ganger får vi bønnesvar direkte.

May-Ellen Myrland
STAVANGER
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Kristine Larsen (7)
KYRKSLÄTT, 
FINLAND

Klara Larsen (6)
KYRKSLÄTT, 
FINLAND

TAKK!
Takk til alle som har bidratt!
Å skrive eller tegne til bladet

bør ikke utsettes.
La det gjerne bli en vane å 

avlegge ditt skriige vitnesbyrd!

Fra og med dette nummeret gis 
”Basunen” også ut på dansk.

Send inn til neste nummer før 
15. desember.
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Hva ser du?
Man sier at det man ser avhenger av øyet som 
ser. Spørsmålet blir da: Hva ser du og jeg? Min 
erfaring var, at jeg, så snart en vanskelighet 
meldte seg, så hindringen i stedet for mulig-

Mangler du noe?
De aller fleste barn og unge kan nok raskt telle 
opp tre, fire, fem ting som de ”bare må ha”. 
Før jul blir det jo ekstra viktig å finne ut hva 
man ”ikke kan klare seg uten”.

Har du sett en tilfeldig reklame i dag? Sann-
synligvis har du sett mange! Hva prøver rekla-
men å fortelle deg? – Jo, at du mangler noe. 
(Slike reklamer lyver alltid!)

Er det noen gutter og jenter i klassen din 
som har bedre, nyere, flottere, mer moderne 
og stiligere ting enn deg? Blir du fortalt i sko-
legården at du mangler noe av dette? Regn 
med at slike kamerater og venninner lyver!

Ikke mangle noe godt!
- Jesus har mer enn nok av alt godt. Til dem 

som søker Ham, har han sagt: ”Du skal ikke 
mangle noe godt!”. Sal. 34, 11.

Reklamen og moten hersker over unge og 
gamle. Når vi søker Jesus med iver, blir vi fri 
fra kjøpepresset som nesten alle mennesker er 
slavebundet til. 

La oss derfor tro på ordet i Salme 34, 11. 
Da mangler vi ingenting! Vi er fornøyde med 
det vi har! Heb. 13, 5.

Slik kan du allerede som liten gutt og jente 
bli løst fra verdens bånd! Du begynner å få 
del i den åndelige velsignelse som Jesus først 
og fremst vil gi deg: Du blir fri fra bekymring. 
Det blir slutt med ufrihet og gruppepress.

Du blir glad. Du blir hode, og ikke hale, i 
skolegården. Du eier en evig skatt!!

Conrad Myrland
STAVANGER

heten. Slik var det også med Elisas tjener i 2. 
Kongebok 6,15-17.

Profeten og hans tjener så tidlig om mor-
genen, at byen var omringet av hær, hester 
og vogner. Straks klaget tjeneren sin nød til 
Elisa, men Elisa hadde syn for en annen hær 
av hester og vogner og var ikke det minste 
redd.

Egentlig forteller denne hendelse om de 
to forskjellige livssyn, som finnes. Enten ser 
du og jeg med troens øyne, den hær av ildvog-
ner og ildhester, som forsvarte Elisa og hans 
tjener eller så er vi av dem, som med vantro-
ens øyne, tynges ved synet av den omringende 
hær. Hvilken forskjell!!! Ja, - den er så stor 
som hvitt og sort, og resultatet av de to livssyn 
er så langt borte fra hverandre, som noe kan 
være.

Hva er da det herlige i disse tre vers om 
Elisa og hans tjener? Jo, - det, at du som kun 
har syn for det som er rundt deg og som bærer 
på denne, alt for tunge byrde, kan få troen 
plantet i ditt hjerte for evig. Du kan få troens 
øye, som ser mulighetene i stedet for hind-
ringene i din hverdag. Troens øye, som ser 
vanskeligheter fra ørnehøyde (Jesaia 40,31 og 
Efes. 2,6) og som stoler på Herren og Hans 
veldige styrke.

Nå kan det kun være et spørsmål igjen for 
deg, som det også var for meg; ”Hvordan får 
jeg tak i denne tro?” Du har sikkert, som jeg 
hadde det, stridt og forsøkt å tro, men funnet 
at din tro var ufruktbar. Hvorfor?

Jakob skriver om å be i tro, uten å tvile. 
Jak. 1,6. Prøv deg selv, om du ikke i din 
tro, ventet på følelsen. Ventet du på følelsen, 
da bad du ikke i tro uten å tvile. Disiplene 
ber Jesus om at øke deres tro, men han 
svarer; ”dersom dere hadde tro som et sen-
nepskorn….” Med andre ord hadde de ikke 
engang tro lik et sennepskorn. 

Du husker sikkert mannen som ropte: ”Jeg 
tror, - hjelp min vantro!” Nå ser du, at troen 
er en viljessak og at den ikke har sin støtte her 
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Rent og skinnende nt lin
Sammendrag - tale av Tore Lindhjem, 
Hedmarkstoppen 24. juli 2000

Jeg takker Gud for at han tidlig begynte å 
rense i livet mitt, i tidlig barneår. Men det er 
fortsatt noe å rense, for etter som lyset virker 
ser vi mer og mer. Det er jeg glad for.

Noe av det første jeg våknet opp for, jeg var 
vel ikke tenåring en gang, det var å dømme 
andre. Det ble jeg livredd for. Jeg uttalte meg 
om et menneske, og tok skikkelig feil. Det var 
ikke rette person en gang.

Jeg kjente det slik i mitt liv, at samvittigheten 
slo meg. ”Skal du bli en kristen!”, tenkte jeg. 
”Da må du virkelig la være å dømme andre!”

Jeg takker Gud for hans rensning i livet mitt, 
fra da av og inntil i dag. Jeg takker Gud for at 
det går an å bli ren. Ren like til bunns!

Det kom for meg noe jeg har lest og hørt: I 
det flotte franske hoffet var de ikke så flinke å 
vaske seg. Men de smørte lag på lag med par-

fyme. Ja, slik går det an å gjøre det. Jeg takker 
Gud inderlig at vi kan rense oss selv.  Og ikke 
bare smøre på. Men at vi kan bli rene like til 
bunns i våre hjerter. Jeg takker for lyset.

Vi hørte om å være i Ham. Det betyr jo å 
være i Sannheten, å være i Lyset. Joh. 3, 19-21. 
Jeg vil takke Gud inderlig for lysets rensende 
virkning.

Vi har også hørt om bruden og bryllupet. 
Åp. 19, 7-8. ”Og det ble gitt henne å pynte seg i fint 
lin, rent og skinnende, for det fine linet er de helliges 
rettferdige gjerninger.”

Vi har en storgård i nærheten av oss, som 
blir brukt som museum. Jeg var der en gang, 
under en demonstrasjon om linet.

Linet vokser ute på åkeren. Og det er vel 
slik med oss også, vi har følt oss rimelig ”på 
jordet”. Det er slik det begynner med oss. 
Men jeg takker Gud inderlig at vi blir tatt inn, 
og behandlet.

Linet ble skåret fra åkeren, og det ble knekt 
for å bli bøyelig og føyelig. Jeg vil takke Gud 
inderlig for at det går an å bli knekt, så det 
sterke kommer bort.

Så skulle dette linet bli rent, det skulle bli 
hvitt. Og den beste måten å gjøre det på var å 
la det ligge i sollyset.

Må Gud hjelpe meg til å være i lyset. At 
gjerningene mine tåler lyset. At jeg kommer 
med gjerningene mine til lyset.

Må Gud hjelpe meg til å bli ren, så jeg kan 
bli brukt. Det hjelper jo ikke å være en gull-
kopp, hvis man er skitten til langt oppover 
hankene.

Jeg vil takke for formaningene. Jeg vil takke 
for Guds virkning gjennom livet mitt. Han 
har ikke gitt meg opp. Og jeg har ikke gitt opp 
jeg heller. Må Gud hjelpe meg at lyset trenger 
dypere og dypere inn, helt til hjertets inner-
ste.

-
Ungdommens lyster kveles ved sann gudsfrykt.

-

på jorden. Skulle du og jeg se oss om her etter 
kraft til å tro, ville vi aldri finne den, for troen 
har festet sitt anker i det usynlige, i Gud.

Troen er en gave fra Gud, som Han gir mer 
enn gjerne. Ta imot den og bruk den, som du 
ville ha brukt enhver annen gave du fikk. Les i 
Skriften om de veldige løfter for den som tror, 
så du kan bli mer og mer tillitsfull til din Gud, 
som gir alle gavmildt.

Nå kan du som Elisa, hvile i tro og tillit, for 
du vet (tro er full visshet), at din far i him-
melen verner deg med en hær av ildvogner og 
ildhester. Nå ser du med troens øye, og ser det 
som ikke er, som om det var. Takk og lov og 
pris! Muligheter i stedet for hindringer. Seier 
isteden for nederlag. Glede isteden for mot-
løshet. Lovsang isteden for klagesang. Hva ser 
du?

Aron Schytt
KØBENHAVN
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Hvem tilhører jeg?
Du har kanskje lest de kjente barnebøkene 
”Det er min skyld” og ”Hemmeligheten i 
Krattskogen”? Den samme forfatteren som 
har skrevet disse bøkene, forteller om en 
annen liten gutt, som nesten helt alene hadde 
snekret en liten modellbåt med store seil. Han 
hadde brukt flere uker på å bygge den og var 
veldig stolt av den.

En lørdag hadde han vært lenge ute og seilt 
med vidunderet. Han hadde løpt langs elva 
med båten i et tau og sett hvordan den fløt 
så majestetisk på vannet. Å se hvordan vinden 
lekte med seilene i solskinnet, var verdt hvert 
minutt han hadde slitt med høvel og pusse-
papir i garasjen. Derfor kan vi bare så vidt 
forestille oss hvordan det måtte føles, da noen 
store gutter kom og ville låne båten og så 
stakk av med den i stedet.

Sorgen og fortvilelsen var stor, men heldig-
vis stopper ikke historien her. Den forteller, at 
noen uker senere gikk gutten forbi en butikk 
som solgte antikviteter. Og der i butikkvinduet 
så han båten sin. Han sprang inn og ville hente 
den med en gang, men det gikk jo ikke, for 
butikkeieren hadde betalt mye for den hos noen 
gutter, som hadde kommet forbi. Nå måtte båt-
byggeren selv tømme hele sparebøssen for å 

kjøpe den tilbake. Men det gjorde han gladelig, 
for det var jo hans båt! ”Nå tilhører den meg 
dobbelt opp pappa”, sa han, da han satt hjemme 
med båten i armene. ”Jeg har både laget den og 
kjøpt den – er ikke det rart?”

Jo, det var litt rart, - men på samme måte 
har også Gud både skapt oss og kjøpt oss.

I Det Gamle Testamente kan vi lese om 
hvor fornøyd Gud var med skaperverket sitt. 
Men vi leser også om hvordan Satan stjal men-
neskene, så vi gjorde mye ondt. Gud måtte 
betale med sin egen sønn for å kjøpe oss til-
bake, men det gjorde Han gladelig, for vi er 
jo hans!! Og alle som har sagt ”ja takk” til å 
komme hjem igjen fra ”antikvitetsbutikken”, 
kan med rette si: ”Jeg tilhører Jesus – dobbelt 
opp!” Tenk på det – vi tilhører Jesus! Skal vi 
ikke være takknemlige og virkelig leve slik at 
Jesus kan være stolt av oss?! Vi betyr mye for 
ham, ellers ville han jo ikke brydd seg om å 
kjøpe oss tilbake. Synes du ikke at han for-
tjener lønn for sitt strev? Og VI er lønnen – 
DU og JEG er lønnen, som han lenges etter å 
forme som han vil. La oss aldri glemme hvem 
vi tilhører, men hver dag be om hjelp til å 
gjøre som HAN vil!

Åse-Marie Bekkevold
OSLO


