
Fordi deres foreldre tror på Jesus, er dere 
født med den velsigelse, at dere hører om 
Guds rike. Les Markus 10, 14-15.

Nå har dere som barn og unge tidlig fått 
anledning til å høre om Jesus og bli bevart i 
Guds rike.

Da deres foreldre er i menigheten, får dere 
tidlig Guds ord å høre om et liv; å elske det 
gode og hate det onde. Det gjorde Jesus, det 
kan du lese i Esaias 7,15.

Alle mennesker har en samvittighet og den 
kan fortelle oss det som er ondt og det som 
er godt. I menigheten hører vi om å seire over 
det som vi blir fristet til.

Hvis dere som barn og unge vil lyde deres 
foreldre, da får dere en god kurs lagt for deres 

fremtid og det kan redde dere fra fordervel-
sen i verden.

Når dere så fra ungdommen av vil høre og 
lyde brødrenes forkynnelse om et rent liv i 
gudsfrykt, så er dere sammen med foreldrene 
utvalgt ved Jesus Kristus før verdens grunn-
voll ble lagt. Har dere hørt noe så herlig? Efes. 
1, 2-7.

Alle som legger seg disse ord på sitt hjerte, 
vil oppnå hjelp til å seire i alt som vi fristes til, 
og derved få del i himmelens rike.

Nå vil jeg spørre deg: Elsker du Jesus? Ber 
du også hver dag om hjelp til å lyde ham? - Da 
vil han hjelpe og bevare deg fra det onde.

Johannes Schytt
SØNDER-JYLLAND

En hilsen til barn og unge i menigheten

Minneverset

Basunen
For om 
basunen 
lager en 
uklar lyd, 
hvem vil 
da gjøre 
seg klar 
til strid? 
1. Kor. 14, 8
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”Om noen tørster, han skal komme til Meg og drikke. 
Den som tror på Meg, som Skriften har sagt, 

ut fra hans indre skal det yte 
strømmer av levende vann.” 

Joh. 7, 37-38



Gud hadde én…
Vi synger i sangen: ”Gud hadde én som 
holdt seg ren, og aldri satte sine ben på 
syndens brede vei, men hadde frykt i seg, 
frykt for å gjøre Gud imot.”

Opp i gjennom historien har Gud hatt én 
her og én der som har holdt seg ren fra synden. 
Tenk på Noah som ble varslet av Gud direkte 
om vannflommen som skulle komme. Hvor-
for kunne Gud bruke ham? Jo, fordi han var 
en rettferdig og ulastelig mann blant sine sam-
tidige, som levde med Gud. 1. Mos. 6, 9.

Det var helt naturlig å bruke nettopp ham. 
Noah var hele tiden villig til å stå alene med 
sin Gud tross all motstand. Og så står det så 
velsignet i vers 22: ”Og Noah gjorde så, han 
gjorde i ett og alt som Gud hadde befalt ham.

Så har vi Josefs renhet og gudsfrykt. Dårlig 
ble han behandlet av sine eldre brødre og 
verre ble det i Egypt. Gud hadde én i Josef 
enten det var i hjemmet, hos Potifar eller i 
fengslet. Overalt hvor han var, holdt han seg 
ren og satte aldri sine ben på syndens brede 
vei. Han hadde rett og slett ikke hjerte til å 
gjøre Gud imot! 1. Mos. 39, 9.

Lovet være Gud for barn og unge som vil 
ha det slik. Tenk om Gud kunne ha én i deg. 
En som vil være hans vitne, en medarbeider 
som ikke følger tidens ånder, en som våger å 
stå alene i klassen, på arbeidsplassen osv.

Det står videre i sangen: ”I dag så er det 
meg…” Nå lever du og jeg – nå er det vår 
tur til å få lov å slippe fordervelsen i verden 
som kommer av lysten i kjødet. Det er vår tur 
til å få lov til å leve helt for Gud! Benytt den 
muligheten – bevar en god samvittighet for 
Gud og mennesker – tjen Ham med et villig 
og udelt hjerte. Paulus aktet gladelig alt for tap 
og skarn, bare han kunne vinne Kristus.

Og han gjorde alt for evangeliets skyld. 
Måtte vi se mulighetene i våre liv i denne tid.

Steinar Hansen
DRAMMEN

Vil du være til hjelp for andre?

TAKK!
Gled andre og send inn

en tegning eller et vitnesbyrd
til Basunen!

Ingen er for liten, 
og ingen er for stor.

Det er godt om
foreldrene hjelper de

minste i gang.

Tegninger bør være
på hvitt ark,

med mørk tusjfarge.

Bidrag kan sendes til: 
Basunen, Spjeldager 4, 

DK-2630 Tåstrup, Danmark

Send inn til neste nummer før 
15. september.
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Elske Gud
Gud har skapt alt på jorden, alle 
mennesker, planter og dyr, atomer og celler 
mindre enn vi kan se og verdensrommet 
som strekker seg langt forbi alt vi kan se.

Gud har fredstanker med oss og ikke tanker 
til ulykke. Han vil gi oss fremtid og håp (Jer. 29, 
11-13). Men i syndefallet valgte menneskene 
sin egen vilje – og har fått høste ulykke av alle 
slag. Synden er den største ulykke. Egoisme 
og ukjærlighet, kamp om makt og ære, strid og 
krangel, baktalelse og løgn, er alt sammen med 
å ødelegge forholdet mellom mennesker.

Men det er håp for den som vender seg til 
Gud av hele sitt hjerte – for dem vil Gud la seg 
finne. Han sendte sin sønn, den enbårne, for 
at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, 
men ha evig liv. Han elsker oss fullkomment. 
Han vil at menneskene skal være hans barn og 
være med ham i hans rike. Jesus ble menneske, 
og overvant synden og all mørkets makt. Han 
gikk i døden i vårt sted og tok vår straff på 
seg. Ved troen på Jesu verk blir vi forlikt med 
Gud, han utsletter all vår synd når vi erkjenner 
den og ber om tilgivelse.

Vi som har syndet og kommet langt bort fra 
Gud, oss har han elsket så høyt. Vi som skulle 
gå fortapt, vil han i stedet gi evig liv. Og han 
vil lære oss å leve etter sin vilje – seire over det 
onde og gjøre godt, til nytte og glede for både 
oss selv og dem vi møter i livet. Hvor godt 
alltid å legge vinn på det som godt er, mot 
hverandre og mot alle (1. Tess. 5, 15). Dette 
kan vi legge vinn på helt fra vi er små. Kjærlig-
heten til Gud virker lyst til å gjøre det gode, til 
å gjøre etter hans vilje og fornekte vår egen.

Er det lett? Kanskje det ikke alltid føles slik. 
Vi kan ha lyst til å ta igjen hvis andre gjør ondt 
mot oss. Men, tenk om Gud skulle ”ta igjen” 
mot oss? Han elsket oss så høyt. Elsker vi? 
Kan vi tåle våre søsken? Kan vi med glede 
være lydige mot far og mor fordi Guds ord 
sier at det er rett? Elsker vi Gud, får vi lyst å 

gjøre hans vilje, han som elsket oss så høyt.
Kjærlighet til Gud er frykt for det onde, 

frykt for å gjøre ham imot som elsket oss og 
gav sitt liv for oss. Vi kan nå følge Jesus, han 
som alltid gjorde sin himmelske Fars vilje. Da 
vil vi bevares fra fordervelsen i verden, og kan 
leve til velsignelse for våre medmennesker. 
Når livet da en gang er slutt venter en rik 
inngang i Jesu evige rike. Tenk hvilket herlig 
resultat av livet!

Rolf Myrland
STAVANGER

Mitt vitnesbyrd 
og ord til oppmuntring
Mitt hjerte må begynne å juble av fryd, 
når jeg tenker over Guds nåde og barm-
hjertighet i livet. 

Ja, Hans visdom, som Han har ledet mine 
skritt med, er så dyp, at jeg på ingen måte kan 
forstå det. Jeg må bare bøye meg i støvet og 
takke Ham for alt.

Mangfoldige ganger har dagene vært mørke 
og umiddelbart uten håp. Likevel må jeg blankt 
erkjenne, at de også var og er en del av Guds 
underfulle visdom, for noe av Guds vanske-
ligste oppgave med meg og enhver som vil 
være et barn av Ham, er nok, at bryte det ned, 
som ikke kan brukes i Hans verk. Likeså van-
skelig det er for Gud å bryte ned, likeså van-
skelig er det for meg å forstå Hans arbeide. 
Derfor vil jeg takke og prise Ham for Hans 
umåtelige langmodighet og vedvarende, så vidt 
jeg ser det, bøye min rygg under Hans tukt.

Videre må jeg love Ham, for Hans beva-
rende hånd. Jeg må si med Paulus: ”Ved Hans 
nåde er jeg det jeg er.” Nå er det mitt håp, 
at jeg fortsettende kan stå i Hans ledelse og 
stadig lære av Ham, det som er meg til gavn 
og Ham til opphøyelse.

Jeg minnes Davids ord i Salme 40, 3. ”Han 
drog meg opp av den brusende grav, av det 
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Våkn opp!

Og Kristus skal lyse for deg!
Jeg vil prise Gud for et slikt løfte til alle 
som lar seg vekke! All min erfaring viser 
at Ef. 5, 14 er et løfte som holder.

Våkn opp og slutt med alt unyttig tidsfor-
driv! Straks vil du merke at du blir fri. Mulig-
hetene til å leve Kristus-livet kommer da tett 
som hagl! Har du ikke merket det, sier du? 
Våkn opp, slå opp øynene – så skal du se! 
Rom. 15, 3.

Tiden du før brukte på tegneserier, kan du 
nå bruke til selv å ”tegne” et bilde. ”Kristus 
som korsfestet”. Har du sett DET bildet? Slå 
opp øynene! Bare å oppdage hva Jesus har 
gjort og vil gjøre for de trofaste, vil holde deg 
fullt opp aktivisert for resten av ditt liv! Gal. 
3, 1.

Tusenvis av timer går tapt foran dataskjer-
mer! Når du våkner opp får du straks øyne for 
at PC’en din kan brukes til å spre velsignelse. 
Skjermer jeg ikke kan bruke som verktøy, vil 
jeg aldri ha noe befatning med!

Våkn opp og finn dine jordiske interesser! 
Mist dem, og straks vil du finne en ”hobby” 
du kan ha for resten av ditt liv – ja for tid og 
evighet! Priset og lovet være Gud for en slik 
”hobby”! Du skal få oppdage at alt legges til 
rette for deg, når du går inn for saken med 
hele hjertet! Matt. 16, 25.

Du tror kanskje du er våken nok? En kjem-
pefeil!! Du lurer deg selv! Start da først med å 
lese om Jesu liv. Sett deg Ham som eksempel, 
og så skal du se at din fromhet i stor grad bare 
er et ytre skall. Lyser hans eksempel for deg?

Jeg vil takke for at jeg kan bruke resten av 
mitt liv til å gå i Jesu fotspor. Han lyser for 
meg som min Frelser og min Herre. Hele mitt 
liv har jeg overgitt Ham. Min bønn er at jeg 
fortsatt må finne mitt liv og så straks oppgi 
det.
Forny oss igjen, Gud! La Ditt ansikt lyse, og vi skal 
bli frelst. Sal. 80, 4.

Conrad Myrland
STAVANGER

skitne dynd (gjørmet leire), Han satte min fot 
på en klippe, gav skrittene fasthet” (dansk 
overs.). Tenk å være av dem, hvis føtter er fast 
plantet på klippen - i dag hvor alle ting utenom 
Guds rike rystes. Også for dette urokkelige 
rike må jeg takke Ham av hele mitt hjerte.

Så har Han gitt meg mange dyrebare brødre 
og søstre, ved hvem jeg til stadighet forma-
nes, oppbygges og veiledes. Derfor vil jeg også 
med alt hva i meg er, oppmuntre deg, bror og 
søster, til å være trofast i det minste, så vi kan 
være støtter for hverandre i troens gode strid. 
Virk med det pund som Gud har gitt deg. Om 
du synes det er smått eller intet, så tenk dog 
på den tjener som bare hadde fått en talent 
betrodd. Vær ikke som ham, men be til Gud 
om å bli fylt med tro til virksomhet. Mål deg 
ikke med andre, for at du ikke skal skuffes, 
men hva du enn tar deg fóre, så gjør det av 
hjertet, som for Herren. Lykke til!

Aron Schytt
KØBENHAVN

-
Og fredens Gud skal snart knuse Satan under deres 
føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere! 

Amen. Rom. 16, 20
-

Ved dette er kjærligheten gjort fullkommen blant oss: 
At vi kan ha frimodighet på dommens dag. 
For som Han er, slik er vi i denne verden. 

Det er ingen frykt i kjærligheten.
Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, 

for frykten regner med straff.
Men den som frykter, 

er ikke gjort fullkommen i kjærligheten.
Vi elsker Ham fordi Han har elsket oss først.

1. Joh. 4, 17-19
-
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Jeg var dessverre slem og trassig like til i fjor,
men nå har jeg forandret mig, det sier også mor.
De slemme de kan ikke riktig skjønne seg på meg,
at jeg som var så slem har blitt så liketil og grei.
Ja, det ble meg fortalt at det er best å være snill,
Og snille det kan alle vær’ såfremt de bare vil.
Jeg tenkte jeg kan prøve bare bitte litte grann,
og siden har jeg vært så god og snill jeg bare kan.

Jeg visste ikke at det er så godt å være snill,
men siden jeg forsøkte, er det bare det jeg vil.
Det kan nok være ganger når det ikke er så greit,
og greier jeg det ikke synes jeg at det er leit.
Jeg vet at det skal lykkes, må jeg huske på å be
til Jesus han som ser så godt og alltid følger med.
For Jesus er så veldig spent på, hvordan det skal gå,
med stakkers lille snille meg når noe kommer på.

Nå har jeg også lært at jeg må gå i mot meg selv.
Hvis jeg skal kunne være snill fra morgen og til kveld.
Men det er ikke plagsomt når jeg tar det som en lek.
Å nei, da blir jeg lett og glad og frisk og sterk og sprek.
Og dom som seier jeg er dum, ja dom er dumme dom.
At snille har det bare bra, det vet de ikke om.
Og tenk om alle, alle, alle sammen ville tro,
at den har gode dager som er ordentlig snill og god.

Jeg var dessverre slem og trassig like til i fjor
Av Arne Velten / Melodi: ”Teddybjørnvisa”
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Sangen som var her er fjernet,
etter rettighetshavers ønske.

Mvh. red.
(25. april 2002)



Nr. 1/ 2000 Basunen Side 6

Slipp solen inn!
I det naturlige er solen en kilde til alt liv 
på jorden, mens i det åndelige er Gud en 
tilsvarende sol. Hjertene våre er som jorden, 
som verken lyser eller varmer i seg selv, men 
som både kan lyse og varme hvis den vender 
seg mot solen. Jorden har riktig nok en viss 
oppvarming innenfra, men uten solen ville 
temperaturen ligge langt under frysepunktet. 
Varmen trenger vi for å leve et hellig liv – 
et liv hvor andre kan merke at det er noe 
spesielt godt ved oss. Lyset trenger vi for å se 
den smale veien som vi skal gå på: vi får se 
våre mangler, og Jesu storhet. For hvis vi ikke 
ser målet, er det nødt til å bli skivebom.

Året skifter mellom fire ulike årstider.  Grun-
nen til at det er varmere og lysere om som-
meren enn om vinteren er at om sommeren 
er vår nordlige halvkule vendt mot solen, og 
da trenger ikke strålene å gå så langt innenfor 
den svekkende atmosfæren. Om vinteren er 
derimot vår halvkule vendt bort fra solen, og 
strålene må gå mye lenger innenfor atmosfæ-
ren. Atmosfæren kan for eksempel være å la 
være å konsentrere seg om det som kommer 
fram under møtene, eller å la være å lytte til 
samvittigheten og åndens virkninger.

I det naturlige etterfølger årstidene hveran-
dre i en bestemt syklus, men slik er det ikke i 
det åndelige. Her kan du selv velge årstid! Hvis 
du vender deg helt til Jesus, og velger Ham 
som Herre i livet ditt, kan du åpne kontakten til 
Gud og slippe Hans lys og varme inn i hjertet 
gjennom Bibel-lesning, bønn og annen opp-
byggelse. Da får du sommer i hjertet ditt! Et 
kjennetegn for en person som har sommer i 
hjertet er at han/hun har en indre glede som er 
totalt upåvirket av ting som skjer rundt en.

Alt for mange har valgt et vår/høst- liv. Her 
har også jeg inntil nylig oppholdt meg, men 
i det siste har jeg intensivert kampen for å 
grave ut skitt som stenger kanalen til Gud, slik 
at sommeren kan fylle hjertet mitt. Grunnen 
til at vår og høst står sammen, er at man ikke 

vet om de som befinner seg her vil vende seg 
mot Gud og sommeren, mot verden og dens 
iskalde tomhet eller forbli lunken hele livet. 
En som befinner seg i denne gruppen kaller 
seg, og vil kalles en kristen. Men han/hun vil f. 
eks. ikke skille seg helt ut fra verden, leser sjel-
den i Bibelen alene, benytter ofte muligheten 
til å gå ut under møter (kjenner f. eks. ekstra 
godt etter om man må på toalettet) og kon-
sentrer seg kanskje lite om det som kommer 
fram under møtene. Noen prøver også å flytte 
grenser ved å si at ”når andre gjør slik og slik, 
hvorfor kan ikke jeg?”, og de vil bare delvis ha 
lys over ting de gjør galt.

Under spesielt gode forhold kan en vår/høst-
person oppnå sommertemperaturer, men når livet 
går i motbakke, og f. eks. noen sier eller gjør noe 
man ikke liker, kan klimaet bli kaldt. Hvis man 
ikke omvender seg fra et vår/høst liv, kan man 
vente seg en meget streng dom. Åp. 3. 14-19.

En person som lever et vinter-liv er en som, 
bevisst eller ubevisst, vender seg bort fra Gud. 
Mangelen på varme gjør at de kjenner at noe 
ikke er som det skal. Mange kjenner tomheten 
i verden. Men mangelen på lys gjør at de ikke 
ser hva som er galt. Mange kjenner den svake 
jordvarmen, som kommer innenfra jorden, og 
tenker at man kan oppnå et fullkomment liv 
ved å se på det gode i mennesket. Mørket gjør 
at de ikke ser at de kan bli fri fra den iskalde 
tomheten i verden ved å vende seg til Gud.

En som har sommeren i hjertet, kan lyse 
opp for dem som ennå vandrer rundt i vinter-
land. Akkurat som månen kan lyse opp jorden 
ved å reflektere lys fra solen, kan vi reflektere 
Guds lys ut til våre omgivelser, slik at de får se 
kulden og mørket de lever i.

Vend deg helt til Gud, og treng deg inn på 
Ham slik at Han kan sende sitt sommerlys og 
sin sommervarme til hjertet ditt, og bring det 
videre til andre slik at også de kan få kjenne 
Hans underfulle lys og varme!

Tor Myrland
STAVANGER



La oss følge denne velsig-
nede oppfordring til å få øye 
på Guds godhet om vi ikke 
før har sett den. 

Ser vi med menneskelige øyne 
på tilværelsen, kan det være van-
skelig å se Guds godhet når 
trengslene velter innover livet 
og alt går på tvers.

Men får vi ved troen salvet 
våre øyne, da ser alle ting anner-
ledes ut. Guds uendelige godhet 
kommer da til syne i smått og 

stort, så alt blir idel godhet fra 
Guds side. Ja, hans godhet blir 
så overvettes stor og så svim-
lende dyp at jeg ikke kan fatte at 
det virkelig er forunt meg å få 
del i den. Da fødes takknemlig-
heten i mitt sinn, ren og inder-
lig, en ubegrenset takknemlig-
het for alt som møter meg, for 
det er jo Guds ufattelige godhet 
alt sammen.

Elisabeth Zimakoff
KØBENHAVN

Søster Elisabeth Arffmann Zimakoff
15.10.1917 - 04.07.2000

Så se da Guds godhet
Rom. 11, 22

4. juli gikk vår inderlig kjære søster Zimakoff hjem til Gud. For henne var det 
som å komme hjem til sin kjæreste.

Det korte vitnesbyrdet under, skrev søster Zimakoff i 1959. Da hadde hun to år 
tidligere blitt enke, med 8 små barn under 13 år.

Sangen skrev hun i sin ungdom, og vi aner den livsinnstilling som gav et slikt veldig 
innhold i et 82 år langt liv i Guds tjeneste.

Salig den som holder ut
Mel.: ”Slipp ei onde tanker inn”

1. Salig den som holder ut, Det er 
Jesu Kristi bud. Livets krone skal vi 
få, Om vi tjener Herren nå, I vår tid 
som barn.

2. Alle kan få være med. Vi må 
skynde oss avsted. Lyde både far og 
mor, Hjelpe, bli til glede stor, I vår 
tid som barn.

3. Vi har ikke tid til stans, For da 
mister vi vår glans. Her det gjelder 
holde ut, Be til vi får svar fra Gud, 
I vår tid som barn.

4. Og når synden frister meg, Vil 
jeg alltid svare ”nei”. Jesus i mitt 
hjerte bor, Jeg vil følge i hans spor, 
Mens jeg her er barn.
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Basunen For om basunen lager en uklar lyd, 
hvem vil da gjøre seg klar til strid?

20001. årg.

Åndens ledelse
Vi har sikkert kjennt hvor godt det er å 
være i Åndens ledelse. Det blir en velsig-
nelse over den enkelte gjerning, og når 
vi legger oss om kvelden kjenner vi Guds 
fred i vårt hjerte.
Men det praktiske livet har helt sikkert også 
lært oss hvor vanskelig det kan være å forbli 
der. Det er lett enten å være et skritt foran 
eller bak Gud, idet at vi enten har det for tra-
velt – eller hva værre er, er dovne og slappe til 
å høre Guds røst.

Jeg var omtrent 16 år gammel, da jeg gjen-
nom en bok ble oppmerksom på det å søke 
Gud i stillheten. Mitt hjerte ble meget grepet 
av dette, og siden ble det en del av min dag-
lige hverdag å søke Gud i bønnen. Det har 
blitt til stor velsignelse for meg! I dag vet jeg, 
at det er noe grunnleggende for kristenlivet å 
søke Gud gjennom bønn og bibellesning. Jeg 
vil så inderlig formane og oppmuntre til ikke 
å springe over her!

Som ung er det helt naturlig å ha mange 
gjøremål, det vet jeg. Kanskje du er født inn 
i en stor søskenflokk og har fullt opp å gjøre 
med å hjelpe til, - men allikevel vil jeg opp-
muntre deg til  jevnlig å ha en stund alene 

med Gud. Jeg sier ikke noe om hvor lenge 
eller hvor mange ganger om dagen, for det vil 
lengselen i ditt hjerte nok selv avgjøre, men jeg 
vet, at slike stunder vil gjøre det lettere for deg 
å høre Guds røst og bli i Den Hellige Ånds 
ledelse. Da vil du bli til stor velsignelse for 
dem du er sammen med, - uansett om du er 
på møte, hjemme, på skolen eller på jobben.

Om dem som vandrer i Ånden, sier Paulus, 
at de ikke skal fullføre kjødets lyst. Gal. 5, 16. 
Det vil si, at en slik person ikke gjør det som 
er ondt i Guds øyne! Slike har det alltid vært 
mangel på!!! Må Gud hjelpe oss alle til å utfylle 
den mangel som er, hver på vårt sted.

Dinah Schytt
KØBENHAVN
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Juli-August

lys - mørke
ja, ja - nei, nei
varm - kald
livet - døden

for - imot
samle - sprede

bygge - rive ned
kjærlighet - hat
sannhet - løgn

rent - urent
alt - intet

enten - eller

Det er enten - eller

velsignelse - forbannelse
bli med i opprykkelsen - bli tilbake


