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“Ja, men sæl eru tey, sum hoyra Guds orð og varðveita tað.” Luk. 11,28

EFTIR TÍNUM ORÐI!
Jákup Olsen skrivar

“Fiskiveiða Pæturs”, Luk. 5.1-11.

Mangt kundi verið skrivað um fiskiveiðu  Pæturs,
men eg fari  at avmarka meg til persónin Pætur, sum
her verður kallaður av Jesusi til tænastu í Guds ríki.

Legg út á dýpið
Pætur var ein vanligur maður millum fólkið. Slík helt
Jesus seg til. Hann kallaði ofta tey lágtstandandi í
samfelagnum. 1. Kor. 1,28 sigur: “Tað, sum heimurin
heldur ringt, og tað, sum vanvirt er, valdi Gud sær
út, og tað, sum einki er, fyri at gera tað til einkis, sum
er, til tess at einki hold skal rósa sær fyri Gudi.”
Pætur var fiskimaður og átti annan bátin, sum lá í
fjøruni. Og Jesus sigur við Pætur: “Legg út á dýpið,
og setið gørn tykkara út eina setu!”
Jesu orð huga mangan ikki okkara viti og skili.
Soleiðis eisini her. Tað er ikki skilagott at biðja Pætur
seta gørnini út aftur á alljósum degi. Hesin fiskiskapur
gekk fyri seg um náttina, og náttina høvdu teir brúkt,
men høvdu einki fingið. Nógv stríð til einkis.
Pætur hevur óivað hugsað: “Hvat nyttar tað at fara
avstað aftur nú? Hesin sonur timburmannin frá
Nasaret hevur ikki skil fyri fiskiskapi.”
Kortini fóru teir avstað aftur. Vit vita vit ikki hví, men
hugsast kann, at Pætur hevur havt í huga tað, ið hendi
vermóður hansara, tá hon lá sjúk við sterkari hitasótt.
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Jesus hótti at hitasóttini og konan
varð frísk. Jesus talaði og tað
hendi. Stúran og sorg vóru vend
til gleði. Hetta hevði óivað ávirkan
á Pætur og skapti í honum álit á
Jesus. Lítla trúgv hansara stóð nú
yvir av ivanum, um tað kundi bera
til at fáa nakað á miðjum degi.
Kann tað ótrúliga henda?
Jesus sigur einastaðni: “Vil nakar
gera vilja hansara, skal hann koma
til royndar um læruna, annaðhvørt
hon er frá Gudi, ella um eg tali av
mær sjálvum.” Jesus hevði talað
soleiðis fleiri ferðir. Hann vildi, at
fólk skuldu taka orð hansara í
størsta álvara og sjálvi koma at
royna, at tala hansara var sonn.
Trúgvin og ivin stríðast um at fáa
fyrsta pláss í hjarta Pæturs. Hann
visti, at Jesus kundi gera undur.

Eftir tínum orði
Niðurstøða hansara er: “Eftir
tínum orði vil eg gera tað.” Hetta
er gott at lesa. Hevði bara verið

so, at øll høvdu hesa støðu: Eftir
tínum orði. Eg vil gera sum títt orð
sigur, eg vil halda meg til Skriftina,
tá ivin kemur. Tað er rætti vegurin
at ganga, tað er leiðin, ið ber á mál.
Men avgerðin hjá Pæturi var ikki
løtt. Aðrir fiskimenn vóru til staðar,
ið vistu alt um fiskiskap, at einki
var at fáa á degi. Vit kunnu hugsa
okkum, at teir hava brosað. Teir
trúðu ikki, at Pætur kundi finna
uppá slíkt. Jesus hevði kanska skil
fyri nógvum, men ikki fiskiskapi.
Og soleiðis er eisini nú á døgum.
Tað er ikki høgt í metum at gera,
sum Guds orð sigur. Nógv vilja
heldur goyma Guds orð burtur og
gera, sum teimum sjálvum listir.
Kortini vilja tey kallast kristin, tí
tey hava hóast alt eina Bíbliu í
húsinum, og Gud elskar øll, tá
saman um kemur. Gud er kærleiki,
verður sagt.
Men tey, sum í tankaloysi siga so,
kunnu fara skeiv, tí tá tað snýr seg
um Guds frelsu, so náðar Gud

okkum fyri Jesu skuld og bert fyri
Jesu skuld. Tey, sum ikki hava
tikið ímóti Jesusi sum sínum
frelsara, eru ikki umfatað av Guds
náði, tey eru undir Guds dómi: “Tí
so elskaði Gud heimin, at hann gav
son sín, hin einborna, til tess at ein
og hvør, sum trýr á hann, ikki skal
glatast, men hava ævigt lív.” “Tí
ikki sendi Gud sonin í heimin, til
tess at hann skal døma heimin,
men til tess at heimurin skal verða
frelstur við honum.”
Vit vita, hvussu gekst hesum
fiskimonnum. Teir fingu eina
mongd av fiski, so gørnini
skrædnaðu. Teir fyltu upp í tveir
bátar, so at teir vóru søkkladnir.
Endamálið við hesum Jesu undri
hevur óivað verið at kalla Pætur
til tænastu í Guds ríki. Pætur skuldi
læra, at eisini tá tað snýr seg um
at fiska menniskju, er alt treytað
av Jesusi. Tað sigur Jesus eisini
sjálvur eina aðrastaðni: “Uttan
meg kunnu tit als einki gera.”

Tá ið Jesus nú hevði
fingið edikin, segði
hann: »Tað er
fullgjørt!« Og hann
boygdi høvdið og gav
upp andan.
Ein dag, fyri nógvum
árum síðani, aftaná at
Jesus hevði fingið
edikin, segði hann hetta:
“Tað er fullgjørt.” Eitt
orð av so ómetaliga
stórum týdningi. Eitt
orð so stórt, at vit ikki
kunnu brúka tað í
dagligari talu um nakað,
sum vit sjálvi gera. Tá
eg eri liðug við at vaska
upp, ella eg havi málað
eina hurð, so sigi eg
ikki, at nú er arbeiðið
fullgjørt, tí  at tað er
altíð okkurt, sum kundi
verið gjørt øðrvísi ella

betri. Tá vit eru liðug við
eitthvørt, so eru vit liðug, men
hóast tað, so má arbeiðið
gerast umaftur seinri. Antin er
meira uppvask, ella skal hurðin
málast umaftur.   Tá Jesus
segði, tað er fullgjørt, so var
uppgávan loyst til fulnar, og
skuldi ongantíð gerast aftur.
Hvat var tað so, sum var loyst
til fulnar. Jú, tað var
frelsuverkið. Guð ofraði Jesus
fyri synd heimsins, so at eg og
tú kunnu verða frelst.

Tí at ikki sendi Guð sonin í
heimin, til tess at hann skal
døma heimin, men til tess at
heimurin skal verða frelstur
við honum. Tann, sum trýr á
hann, verður ikki dømdur.
Tann, sum ikki trýr, er longu
dømdur, við tað at hann ikki
hevur trúð á navn hins

einborna Guðs sonar.
Kanska hugsar tú, at hetta er
ikki galdandi fyri meg, tí gott
nokk doyði Jesus á
Krossinum, men hjá mær er
so nógv, sum ikki tolir
dagsins ljós. Eg hugsi ilt um
onnur, og eg snýti við MVG.
Eisini arbeiði eg svart og
stjali. Tú skalt vita, at Guð
kennir teg og tínar syndir.
Tað var av tí orsøk, at Guð
lat Jesus doyggja fyri tínar
syndir. Tað er soleiðis, at Guð
hevur dømt tína synd til
deyða. Guð lat sonin, Jesus
Kristus doyggja fyri syndina.
Tann, sum trýr á sonin,
verður ikki dømdur, men er
frelstur.

Inga Dam
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Sannur gudsótti
Har rúm er fyri Guds orði og gjørt
verður eftir tí, hendir nakað. Ikki
so at vit altíð síggja og merkja tað
beinanvegin: Men Guds orð
vendir ikki tómt aftur.
Hetta fekk Pætur at sanna. Nótin
skrædnaði av fiski og teir fyltu tveir
bátar søkkladnar.
Tá Pætur fyrstu ferð av álvara
boðar Guds orð, hendir eisini eitt
stórt undur: 3.000 fólk leggjast til,
taka við orðinum og verða doypt.
Vit hugsa kanska, at fiskimenninir
vóru ómetaliga glaðir fyri tað, sum
hendi á vatninum henda dagin,
men tað lesa vit ikki. Tvørturímóti
lesa vit: “Men tá ið Símun Pætur
hetta sá, fell hann Jesusi til kníggja
og segði: “Far frá mær Harri, tí at
eg eri ein syndigur maður!” Tí at
ræðsla var komin á hann og á allar
teir, sum við honum vóru, av hesi
fiskiveiði, sum teir høvdu fingið.”
Hví kom ræðsla á Pætur? Jú, hann
stóð yvir av tí almáttuga, heilaga
og syndafría Jesusi. Tað gjørdi, at
hann sum ein syndigur maður
kendi seg dømdan, mótsetningurin
var ikki til at halda út.
Eg hugsi ikki, at nógv verður tosað
um gudsótta nú á døgum. Men tað
er ikki minst gudsótta, Jesus vil
skapa í mannahjørtum. Tað verður
eingin sannur lovsongur og gleði,
uttan so at eisini er pláss fyri
gudsótta í hjørtunum.
Sum tað gekst Pæturi, gongst
teimum, ið veruliga síggja Gud,
sum hann er, reinan, heilagan og
rættvísan, hann ið hatar syndina;
og so síggja seg sjálvi sum
syndarar, ið hava uppiborið Guds
rættvísa dóm. Tá er veruliga orsøk
at óttast.
Hetta er tað, Pætur upplivir. Hann
hevur møtt hinum almáttuga, ið
hevur alt vald í himli og á jørð, og
eisini sæð seg sjálvan, synd sína
og vantrúgv, tá ið hann ivaðist.

Hvat hendir? Fer Jesus frá
Pæturi? Sigur han við Pætur: Ja,
eg má heldur fara, eg havi ikki
brúk fyri slíkum ivandi fólkum, eg
havi brúk fyri fólki við sterkari
trúgv, ið veruliga kann gera mun í
Guds ríkis arbeiði? Nei, hann
sigur: Óttast ikki, hereftir skalt tú
veiða menn!” Jesus kundi brúka
Pætur í síni tænastu, sum hann var.
Jesus hevur sett Pætur á plássið,
sum øll sonn vitni mugu standa á,
um fiskiskapurin eftir menniskjum
skal eydnast. Einki grundarlag at
finna í sær sjálvum, men byggja alt
á klettin, sum er Kristus.
Gud hevur brúk fyri menniskjum í
síni tænastu, sum einki eru í sær
sjálvum, men eru alt í Kristusi,
harra og frelsara sínum. Hann
ynskir eisini at nýta okkum, tí í
hansara ríki eru mangar tænastur,
har er arbeiði til øll Guds børn.
Jesus er okkara vinur, hann er
syndara vinur.

Í fylgi við Jesusi
Pætur verður kallaður frá at vera
fiskimaður til at verða trúboðari.
Hann fer í fylgi við Jesusi. Hann
kemur í skúla hjá Jesusi og lív
hansara fær ævigar “dimensiónir.”
Hann stóð fram hina fyrstu
hvítusunnuna og talaði, fyltur av
heilaga andanum. Og talan hevði
stóra ávirkan, tí teir, sum hoyrdu,
fingu sum ein sting í hjartað, og
søgdu við Pætur og hinar
ápostlarnar: “Hvat eiga vit at gera,
góðu menn og brøður?” Teir
høvdu eins og Pætur hin dagin møtt
Jesusi. Og Pætur svarar: “Vendið
um, og ein og hvør tykkara lati seg
doypa í navni Jesu Krists til
fyrigevingar syndanna, og tit skulu
fáa gávu heilaga andans.” Áps.
2,37-38.
Tá Jesus talar, ella Guds orð
verður framborið, leggur tað upp
til, at menniskju taka støðu. Pætur

tekur støðu og sigur við
Jesus: “Far frá mær, Harri, tí
at eg eri ein syndigur maður”.
Við øðrum orðum: Eg eri ikki
verdur at vera saman við tær.
Tá Pætur talar Guds orð til
jødar-nar, verða teir eisini
settir á val. Tí spyrja teir: Hvat
eiga vit at gera?
Hetta má eisini henda nú á
døgum, tá ið Guds orð
verður borið fram. Vit mugu
ansa eftir, at ikki alt verður
so avrundað, at eingin
broddur verður í boðanini.
Menniskju mugu taka støðu
til frelsu-boðskapin og seta
sær spurningin: Hvussu
stendur til hjá mær, hvat skal
eg gera fyri at fáa ævigt lív?
Pætur helt fram sum ein
Krists stríðsmaður restina av
lívi sínum. Tað sigst, at hann
síðstu tíðina var leiðari í
meinigheitini í Róm og endaði
sínar dagar sum pínslarváttur
undir Nero (í ár 64),
krossfestur við høvdinum
niðureftir. Pætur møtti
trongdum og mátti sum so
mong onnur vitni lata lív fyri
Jesu skuld.
Soleiðis var støðan hjá
mongum tá og forfylgingin
hevur hildið fram síðani og
fer at halda fram, líka til Jesus
kemur. Vit eiga ikki at verða
bilsin, um tað eisini hjá
okkum koma trongdir, tí
Jesus hevur sagt okkum tað:
“Í heiminum hava tit trongd;
men havi gott treyst, eg havi
vunnið sigur av heiminum”.
Jóh. 16.33.
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Altarborðið

Øssur Kjølbro skrivar

Gamla Ísrael hevði sína sáttmála-
máltíð, páskalambið. Á sama hátt
hevur nýggja Ísrael sína sáttmála-
máltíð, altarborðið (ella “altarsins
sakramenti”, “breyðbrótingin”,
“kvøldmáltíðin”): “Somuleiðis tók
hann eisini kalikin aftan á
kvøldmáltíðina og segði: “Hesin
kalikur er hin nýggi sáttmálin í
mínum blóði, sum verður helt út
fyri tykkum”.” Luk. 22,20. Ikki av
tilvild át Jesus páskalambið saman
við lærusveinunum tað kvøldið,
hann innsetti kvøldmáltíðina.

Í triðja og síðsta parti í greinarøðini um náðimiðlarnar eru vit komin til altarborðið.
Støðið verður tikið í bókini hjá Carl Fr. Wisløff, “Jeg ved på hvem jeg tror”.

Mong felagstrekk eru. Fyrst er
tað blóðið: Blóðið, sum hina
náttina í Egyptalandi varð rýtt á
durastavirnar, skuldi vera eitt
tekin fyri Harranum: “Tá ið eg
síggi blóðið, skal eg fara um
tykkum, so at plágan ikki meinar
tykkum, tá ið eg slái Egypta-
land.” 2. Mós. 12,13. Vínið í
kalikinum er Jesu blóð, ið varð
úthelt til fyrigevingar syndanna:
“Hann tók ein kalik og takkaði,
gav teimum og segði: “Drekkið
allir úr honum; tí at hetta er blóð
mítt, blóð sáttmálans, sum verður
úthelt fyri mongum til fyrigevingar
syndanna”.” Matt. 26,27-28.

Tað var ikki bara
eitthvørt blóð, tað
var lambsins blóð. Í
Egyptalandi drópu
tey páskalambið. Og
1. Kor. 5,7 sigur:
“Eisini páskalamb
okkara er dripið,
Kristus.” Tá hansara
blóð rann á Golgata,
vórðu vit sónað við
Gud. Vegna hetta
blóðið náðar Gud
tann syndara, ið trýr
á Jesus. Og hetta
blóðið fáa vit í
víninum við altar-
borðið.
Eitt annað felags-
trekk millum sátt-
málamáltíðina í gamla
og nýggja sátt-

málanum er endurtøkan. Páska-
lambið skuldi etast hvørt ár at minna
Ísraels børn á Guds frelsu undan
egyptum. Á sama hátt skal altar-
borðið endurtakast og minna Guds
fólk á Jesu deyða fyri okkara skuld.
Eitt triðja felagstrekk, ið Wisløff
nevnir, er, at sáttmálamáltíðin í
báðum sáttmálum bert er fyri
sáttmálafólkið. Altarborðið skal
styrkja okkum á vegnum móti tí
nýggja Kánaan, sæluni hjá Gudi.
Kortini er altarborðið meira enn
fyrimyndin. Páskalambið var eitt
tekin. Altarborðið er eitt sakra-
menti, tað er eitt tekin umframt Jesu
livandi og máttmikla orð. Altar-
borðið gevur tí eisini eina veruliga
andliga gávu.

Hvat gevur altarborðið?
Hvat gevur altarborðið so? Tað
veldst um, hvønn vit spyrja.

Rómversk-katólska læran
Katólska læran sigur, at undir
máltíðini hendir ein broyting av
breyði og víni, so tey verða Krists
likam og blóð. Eftir broytingina eru
breyð og vín ikki longur breyð og
vín. Tey síggja út sum og smakka
sum breyð og vín, men eru Krists
likam og blóð og “bara” tað.
Ein partur av katólsku læruni er
læran um “messuoffrið”. Presturin
tekur tað broytta breyðið og vínið,
sum nú er Krists likam og blóð, og
ber tað fram fyri Gud sum eitt offur.
Tað er ein “óblóðug endurtøka av
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offrinum á Golgata, við tað at
Kristus við prestsins hondum upp-
offrar seg til sín himmalska pápa á
ein óblóðugan hátt.” Hetta messu-
offrið verður borið fram til gagns
bæði fyri tey livandi og fyri tey
deyðu í skerseldinum. Sum
kunnugt lærir katólska kirkjan, at
tey, ið ikki eru liðug við at gera
bót fyri syndir sínar á jørð, skulu
ígjøgnum ein skerseld fyrst, áðrenn
tey sleppa inn í dýrdina.
Katólska læran um altarborðið var
ein av lærunum, ið Luther gjørdi
harðast upp við. Ikki av tilvild, tí
hon hevur onga heimild í Guds
orði.
At breyð og vín verða broytt til
Krists likam og blóð, so tey ikki
longur eru breyð og vín, er ikki
bíbilskt. Vit fáa veruliga Krists
likam og blóð, men Paulus kallar
kortini framvegis tað innvígda
breyðið fyri breyð (1. Kor.
10,16-17). Skriftin sigur, at
breyðið er Krists likam, ikki at tað
verður broytt til.
Vit kunnu samanbera við Jóh.
1,14, har tað stendur, at orðið
varð hold. Tað merkir ikki, at
Guds ævigi sonur varð broyttur frá
at vera Gud til at vera menniskja.
Nei, hann gjørdist menniskja,
soleiðis at hann nú er bæði Gud
og menniskja samstundis. Á sama
hátt er breyð og vín við altarborðið
framvegis breyð og vín, men
samstundis Krists likam og blóð.
Læran um messuoffrið er heldur
ikki bíbilsk, tí Jesu offur skal ikki
endurtakast. “Við eittans ofri
hevur Kristus með alla gjørt teir
fullkomnar, sum verða halgaðir”.
Hebr. 10,14 (smbr. 7,27). Jesus
hevur givið okkum breyðið og
vínið við altarborðið, so vit kunnu
eta og drekka tað, ikki fyri at vit
skulu offra tað til hansara.

Reformerta læran
Reformerta læran um altarborðið
fer so at siga í hina grøvina.
“Reformert” er felagsheiti fyri allar
tær protestantisku greinarnar frá
trúbótini uttan ta luthersku.
Trúbótarmaðurin Zwingli segði,
at orðini “hetta er likam mítt” hevur
symbolskan týdning. Jesus sigur
í grundini: “Hetta merkir – ella er
ein mynd uppá – mítt likam”.
Calvin hevði eina fatan, sum líktist
Luthers nógv meira. Grundsýnið
hjá Calvin var, at tað altíð er Heilagi
Andin, ið skapar sambandið
millum Kristus og tann trúgvandi -
eisini í altarborðinum. Tann
trúgvandi fær ikki Jesu likam og
blóð við altarborðið, tí Jesu likam
er í Himli. Við altarborðið hevur
tann trúgvandi tó andligt
samfelag við Kristus ígjøgnum
Heilaga Andan.
Men sambært Luther er Jesus
eisini likamliga til staðar í
altarborðinum. Tí Jesu likamliga,
menniskjaliga náttúra hevur lut í
eginleikunum hjá hansara
guddómligu náttúru – m.a. at vera
allastaðni í senn.
Calvin var ein ógvuliga dugnaligur
gudfrøðingur og skriftir hansara
fingu stóra útbreiðslu. Men tær

lærur, ið vit í okkara parti av
heiminum møta nú á døgum, eru
nógv tættari skyldar við læru
Zwinglis, at talan bert er um
symbolir. Tað er jú í tráð við
rationalismuna í okkum.
Reformerta læran sum ein heild
er heldur ikki í tráð við Nýggja
Testamenti. Katólska læran sigur
meira enn Skriftin, meðan
reformerta læran sigur minni enn
Skriftin. Tá Jesus sigur: “Hetta er
likam mítt”, so mugu vit ikki gera
orðini veikari, enn tey eru søgd.
Orðið “er” kann ongantíð gerast
til “merkir”.
Nakað annað er, at reformerta
læran eisini hevur nakað at læra
okkum. Hon sigur, at altarborðið
er ein áminningarmáltíð - ein
máltíð til minnis um Krists deyða.
Og tað er púra rætt. Jesus sigur
jú: “Gerið hetta til mínar
áminningar”. Tað er bara ikki allur
sannleikin og siga vit bara tað, siga
vit minni, enn Skriftin sigur.
Reformerta læran sigur eisini, at
altarborðið er ein felagsskaps-
máltíð – hon undirstrikar felags-
skapin millum Guds børn. Og tað
er eisini púra rætt. Tí Paulus sigur
í sambandi við altarborðið: “Við
tað at breyðið er eitt, eru vit, hinir
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mongu, eitt likam; tí at vit hava allir
lut í hinum eina breyðinum”. 1.
Kor. 10,17. Øll Guds børn eru
limir á Krists likami og vit eta øll
av sama lívsins breyði - tað
undirstrikar altarborðið. Tað er
bara ikki allur sannleikin. Siga vit
bara tað, siga vit minni enn Skriftin.
Samanumtikið sigur reformerta
læran minni enn Skriftin, tí hon vil
ikki kennast við Jesu orð: “Hetta
er mítt likam og blóð”.
Altarborðið er eisini ein
áminningarmáltíð og ein
felagsskapsmáltíð, men
fyrst og fremst gevur
breyðið og vínið samfelag
við Krists likam og blóð:
“Signingar-kalikurin, sum
vit vælsigna, er hann ikki
samfelag við blóð Krists?
Breyðið, sum vit bróta, er
tað ikki samfelag við likam
Krists?” 1. Kor. 10,16. Tað er tað
grundleggjandi, tí uttan samband
við Kristus sjálvan hava vit heldur
ikki samfelag við hvønn annan sum
Guds børn.

Jesu likam og blóð
“Er” merkir “er”. Vit mugu altíð
lesa Skriftina, soleiðis sum hon
stendur, um ikki tvingandi grundir
eru til annað.
Í Luk 22,15 sigur Jesus, tá hann
innsetur altarborðið: “Mær hevur
hjartaliga longst eftir at eta hetta
páskalambið við tykkum...” Hann
vil hava samfelag við okkum og
bjóðar okkum til borðs saman við
sær. Tí sum Paulus sigur, er
kalikurin samfelag við blóð Krists
og breyðið er samfelag við likam
Krists.
Eins og við dópinum í seinastu
grein kunnu vit her siga, at Paulus
nýtir sterkar virknar orðingar um
altarborðið: Ígjøgnum breyðið og

vínið hava vit samfelag við tað
Krists likam, sum varð givið fyri
okkum á Golgata, og við tað
Krists blóð, ið varð úthelt fyri
okkum. Ja, hann sigur enntá, at
tann, sum vanvirðir breyðið og
kalikin, í veruleikanum ger seg inn
á Jesu likam og blóð (1. Kor.
11,27)! Sostatt orða Jesus og
Paulus seg ikki, sum um talan bert
er um myndatalu.

Kristus bjóðar okkum samfelag
við seg. Innsetingarorðini, sum
ljóða, tá altargangur er, eru Jesu
egna innbjóðing til okkara um at
koma: “Vár harra Jesus Kristus á
teirri nátt, sum hann svikin varð,
tók hann breyðið, takkaði og breyt
tað, gav lærusveinum sínum tað og
segði: “Takið hetta og etið tað;
hetta er likam mítt, sum fyri tykkum
verður givið. Gerið hetta til mínar
áminningar!” Somuleiðis tók hann
eisini kalikin aftan á kvøld-
máltíðina, takkaði, gav teimum og
segði: “Drekkið allir her av; hesin
kalikur er hin nýggi sáttmálin í
blóði mínum, sum fyri tykkum
verður úthelt til fyrigevingar
syndanna. Gerið hetta, so ofta sum
tit tað drekka, til mínar
áminningar!” (samanskriving av
Matt. 26,26-28; Mark. 14,22-
24; Luk. 22,19-20 og 1. Kor.
11,23-25.)
Altarborðið gevur veruligt

samfelag við Kristus. Og tess-
vegna gevur tað eisini innarligt
samfelag millum tey Kristus-
trúgvandi.

Fyrireiking?
Er neyðugt at fyrireika seg til at
fara til altars? Ja, tann hugsanin er
nátúrlig, um eg nú eri verdugur at
taka ímóti eini so stórari gávu.
Orðini í 1. Kor. 11,27-29 kunnu
eisini vera anfektandi: “Hvør sum

tess vegna etur breyðið ella
drekkur kalik Harrans
óverdugliga, hann verður
sekur í likami og blóði
Harrans. Men hvør maður
viti eftir hjá sær sjálvum, og
síðan eti hann av
breyðinum og drekki av
kalikinum. Tí at tann, sum
etur og drekkur, hann etur
og drekkur sær sjálvum til

dóms, tá ið hann ikki ger mun á
likaminum.”
Vit mugu gera okkum greitt, hvat
Paulus meinar við. Vit skulu
rannsaka okkum sjálvi, áðrenn vit
fara til altars. Men hvørjum skulu
vit hyggja eftir hjá okkum sjálvum?
Vit skulu ikki hyggja eftir, um vit
eru nóg góð at taka ímóti Krists
likami og blóði, tí tað verða vit
ongantíð - tað er einki menniskja í
hesum heimi. Nei, vit skulu
tvørturímóti rannsaka okkum
sjálvi og gera okkum greitt,
hvørjum vit skulu taka ímóti.
Paulus vil vekja tey andliga
sovandi. Tey sum ikki taka
altarborðið í álvara og á tann hátt
vanvirða tað.
Við øðrum orðum ynskir Paulus
ikki at ræða syndarar frá at fara til
altars, tí altarborðið er júst til
óverdugar syndarar, ið tørva
Jesus. Netup við at eta hansara
likam og blóð fáa vit lut í hansara

“Hvat er altarsins sakramenti?
Tað er várs harra Jesu Krists
sanna likam og blóð, undir
breyði og víni, fyriskipað av
Kristi sjálvum fyri okkum
kristnum at eta og drekka.”
(Luthers Lítla Katekismus)
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verdugleika. Nei, Paulus vil
tvørturímóti ávara syndarar, sum
vilja sleppa at liva í friði við
syndina og ikki gera upp við hana.
Tí má okkara fyrireiking eisini
vera merkt av tí.
Tann besta fyrireikingin er trúgvin
á Jesu innbjóðingarorð.

Eitt sakramenti
Altarborðið er eitt
sakramenti. Tað er ein
náðimiðil, ið fær megi
sína frá Jesu innsetingar-
orðum. Tað er ikki bara
orð og tekin, men Guds
virksemi í menniskjum
ígjøgnum elementini.
Men trúgv er avgerandi,
skal sakramentið gagna.
Hvat so við teimum, sum
eru til altars uttan at
trúgva? Tað álvarsama
er, at eisini tey fáa
samfelag við Jesu likam
og blóð. Tað eru jú Jesu
innsetingarorð og ikki
mín trúgv, sum ger tað til eitt
sakramenti. Hansara orð eru jú
livandi og máttmikil. Hvørki
trúgvin hjá prestinum ella hjá
móttakaranum ger tað til eitt
sakramenti.
Men uttan trúgv gagnar sakra-
mentið einki. Ikki at trúgva á Jesus
er netup at eta breyðið og drekka
kalik Harrans óverdugliga, so tað
verður til dóms og forherðing.
Men móttikið í trúgv gevur
altarborðið kraft og styrki. Við at
taka ímóti Jesu likami og blóði í
trúgv eigur altargesturin syndanna
fyrigeving. Einki minni enn tað
virkar altarborðið – í kraft av Jesu
orðum og uttan mun til kenslurnar
hjá altargestinum. Av tí at tað altíð
er Jesu likam og blóð, vit fáa, eru
okkara kenslur ikki avgerandi.

Tað má læra okkum at slappa av
og taka ímóti - við gleði og
takksemi!

Hvat við børnunum?
Eins og í seinastu grein um dópin
havi eg hug at spyrja: Hvussu so
við børnunum, eru tey vælkomin
til altars?

Sum kunnugt hevur ikki verið
vanligt at taka børn við til altars.
Orsøkirnar kunnu vera fleiri: At
børn ikki skilja, hvat gongur fyri
seg. At tey órógva kvirruna og
álvaran. Og at tey á tann hátt
kanska kunnu eta og drekka sær
til dóms.
Men eg dugi ikki at síggja, at tað
er í tráð við Guds orð ikki at taka
børnini við! Jesus sigur: “Latið
børnini koma til mín og forðið
teimum tað ikki; tí at Guds ríki
hoyrir slíkum til”. Tá vit tosa um
dóp, siga vit, at børnini hava líka
stóran tørv á frelsu sum vit onnur.
Er tað ikki eisini galdandi fyri
altarborðið? Tá vit tosa um dóp,
siga vit við tey, ið hava baptistiskt
dópssýn, at børnini duga betri at
trúgva enn tey vaksnu. Vit siga

“Hvør tekur so við hesum
sakramenti virðiliga?
At fasta og at búgva likam sítt til
er væl ein góður útvortis siður;
men tann er av sonnum verðigur
og væl skikkaður, ið hevur trúnna
á hesi orð: Tað verður givið og
úthelt fyri tykkum til fyrigevingar
syndanna. Men tann, ið ikki trýr
hesum orðum ella ivast, hann er
óverðigur og óskikkaður; tí at
hetta orðið “fyri tykkum” krevur
fram um alt trúgvandi hjørtu.”
(Luthers Lítla katekismus)

Øssur Kjølbro

sostatt, at tey ikki taka trúnna hjá
barninum í álvara. Men gera vit
ikki júst tað sama, tá vit hava
altargang? Tá barnadópur er, ljóða
Jesu orð: “Latið børnini koma til
mín!” Men tá vit hava altargang,
siga vit: “Børn onga atgongd!” Tað
hongur ikki saman.
Við bæði sakramentini er tað

avgerandi ikki evni, vit og
skil hjá tí, ið tekur ímóti,
men ein móttakandi trúgv.
Tí dugi eg ikki at síggja,
at vit hava rætt at forða
børnunum atgongd til
Guds gávur. Lat okkum
heldur gera okkum ómak
at læra tey – við
barnsligum orðum – hvat
Jesus gevur okkum við
altarborðið.

Endi
Vit fara til altars, tí vit
trúgva Jesusi, tá hann
bjóðar okkum. Hann
hevur knýtt síni lyfti at

altarborðinum. Hugsa um tað,
hvørja ferð tú hoyrir innsetingar-
orðini. Vit fara – ikki tí vit eru
verdug til tað ella tí vit skilja tað -
men tí hann biður okkum koma
og hevur nakað lívsneyðugt til
okkara.
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Og eingilin segði við teir:
“Óttist ikki; tí sí, eg kunngeri
tykkum eini stór gleðiboð,
sum skulu verða fyri alt
fólkið. Tí at tykkum er í dag
ein frelsari føddur, sum er
Harrin Kristus í Dávids
staði!” Luk. 2,10-11.

Nú er hetta árið komið at
enda, og vit eru farin inn í
eitt nýtt ár. Tað var kanska
við eitt sindur av ótta, at vit
heilsaðu farna ári
vælkomnum, tí vit vistu ikki,
hvat tað hevði at bjóða, men
nú tað er at enda komið, vita
vit, hvør einstakur, hvat tað
hevði at bera okkum, bæði
av ringum og góðum. Eins og
síðsta ár, fara vit kanska eitt
sindur óttafull inn í hetta
nýggja árið.

Vit hoyra um hirðarnar á
markini, at teir vóru ótta-
fullir, men eingilin segði við
teir: “Óttist ikki; tí sí, eg
kunngeri tykkum eini stór
gleðiboð, sum skulu verða
fyri alt fólkið. Tí at tykkum
er í dag ein frelsari føddur,
sum er Harrin Kristus í
Dávids staði!”
Hesi orðini, sum ljóðaðu til
hirðarnar á markini, tey ljóða
eisini til okkara, nú ið vit
byrja eitt nýtt ár.

Vit síggja, at djórini altíð eru
bangin, tey eru bangin fyri tí,
sum henda skal. Menniskjuni

eru eisini av náttúru bangin,
men ígjøgnum henda ótta, ljóða
Guds orð til okkara: “Tykkum
er í dag ein frelsari føddur, sum
er Harrin Kristus í Dávids
staði!”

Um vit taka ímóti Jesusi sum
okkara frelsara, so hava vit
einki at óttast fyri. Tá ið vit
byrja eitt nýtt ár, so eru tað
kanska mong menniskju, sum
hava sett sær ymiskt fyri, onkur
skal leggja av eitt ella annað,
sum hann er bundin av, og tað
vísir seg eisini, at tað ber til hjá
summum menniskjum at sleppa
av við onkra last, men tey
flestu, sum royna við egnari
megi, gerast taparar, tey
megnaðu ikki at halda sítt
nýárslyfti. Tá ið vit í egnari
kraft royna at leggja eitt ella
annað av, tá eru vit komin undir
lógina, og tann, sum er undir
lóg, hann er undir banning,
Jesus er endin á lógini. Tað
stendur í Guds orði: “Lógin kom
við Mósesi, men náðin og
sannleikin við Jesusi. “Tí at tað,
sum var ómøguligt hjá lógini, av
tí at hon var máttleys av
holdinum, tað gjørdi Gud, við
tað at hann sendi sín egna son
í líki av syndigum holdi og fyri
syndarinnar skuld og dómfeldi
syndina í holdinum.”

Tað vísir seg, at tað eru ikki
øll, sum megna at halda sítt
nýárslyfti, men tað er ein, sum
kann geva okkum kraft, og tað

er Jesus. Djevulin roynir at
draga menniskjuni niður í
díkið, hann hevur nýtt øll
vápn og allar snildir fyri at
fáa menniskjuni í sítt vald, og
hann vil fyri alt í verðini ikki
missa sín fong.

Men tað er ein, sum kann
draga okkum upp úr díkinum,
og tað er Jesus. Dávid sigur:
“Hann dró meg upp úr
undirgangsins djúpi, úr tí
botnleysa díki; hann setti
mínar føtur á klettin og
gjørdi føst míni fet.”

Tað kunnu vit eisini siga,
sum hava givið okkara lív til
Jesus, men vit eru heldur
ikki nøgd við okkara lív, tað
er so nógv, sum vit kundu
hugsað okkum øðrvísi, vit
líða kanska av tí, at vit gera
ov lítið í Guds ríkis arbeiði
og ov lítið fyri at leiða
menniskju til Jesus.

Men um vit menniskju seta
okkum fyri sum eitt nýárslyfti
at verða betri menniskju, at
pynta uppá okkum sjálvi, ja,
at vit skulu verða syndafrí,
so gerast vit taparar, tí vit
synda jú hvønn dag, og um
vit kundu gjørt nakað sjálvi
fyri at komið inn í himmalin,
so var Jesus deyður til einkis
fyri okkum. So tað størsta
nýársynski vit kunnu seta
okkum er tað, at vit mugu
fáa loyvi at leggja okkara

Tí kann syndin ikki longur
skilja eitt menniskja frá Gudi,
men bert vantrúgv
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veiku hond í Jesu sterku og
lata hann leiða okkum, so at
vit kunnu ganga inn og ganga
út og fáa føði frá honum.

Í “Missionsvennen” stóð
einaferð ein stílur, sum ein
genta hevði skrivað um
deyðan, hon fekk 11 fyri
hann, eg skal loyva mær at
endurtaka nakað úr hesum
stíli:

“.. Orðið deyði hevur serliga
ávirkan á menniskju. Mong
seta okkurt óhugnaligt og
myrkt í samband við hetta
orð, tí at deyðin merkir endin
á okkara lívi her á jørð.
Deyðin verður kallaður hin
síðsti fíggindin, og mong vilja
útseta møtið við henda
fígginda so leingi sum
gjørligt. Men menniskju
kunnu eisini hata lívið so
nógv, at tey síggja deyðan
sum einasta útveg fyri teirra
miseydnaða lívi.

Tað eru mong foreldur, sum
ikki duga at svara børnunum,
tá ið tey seta spurningar um
deyðan. Míni foreldur vóru
ikki bangin fyri at tala um
deyðan, tey livdu í trúnni á
Jesus, og tí var tað natúrligt
at siga okkum, at tá ið vit
doyðu, koma vit til Jesus. Tí
var eg tíðliga kunnugur við
tankan um deyðan, tí eg
visti, at tað var nakað
aftaná.

Jesus doyði í staðin fyri
okkum, tí at tað vóru vit,
sum høvdu uppiborið deyðan,
men Jesu deyði er okkara
deyði, og Jesu sigur okkara
sigur. Tí kann syndin ikki
longur skilja eitt menniskja
frá Gudi, men bert vantrúgv.

Sum kristin fái eg loyvi at liva
í vissuni um, at deyðin er ikki
tað síðsta, ikki er nakað dapurt
og myrkt, men inngongdin til
tað æviga lívið saman við
Jesusi.

Jesus hevur sjálvur sagt, at
hann kemur aftur at taka tey
heim, sum trúgva á hann. Tá
fara tey, sum eru deyð í trúnni
á hann, saman við teim kristnu,
sum liva á jørðini, at verða
tikin burtur saman við Jesusi,
tað vil siga, at tey kristnu, sum
liva, tá ið Jesus kemur aftur,
skulu ikki doyggja, men Jesus
skal taka tey av jørðini.

Eitt menniskja er skapt til at
liva ævigt, og tí er lívið á
jørðini bert ein brotpartur av
ævinleikanum. Tað er tí
avgerandi, at vit taka ímóti
Jesusi, tí vraka vit hann her í
lívinum, kunnu vit heldur ikki
liva við honum í ævinleikanum.

Kunnu vit sleppa undan
óttanum fyri deyðanum við at
tosa meira opið og ærliga við
hvønn annan um deyðan? Eg
haldi ikki vit koma nakran veg
við at tosa um vandamálið, tí
at tað rekur ikki óttan burtur.

Tað er bert ein, sum kann reka
óttan burtur, og tað er Jesus, tí
hann hevur sjálvur sagt: “Tann,
ið trýr á meg, skal liva, um hann
so doyr.”

Vit hoyra í hesum stíli, at tað
verður sagt: “ Tí kann syndin
ikki longur skilja eitt menniskja
frá Gudi, men bert vantrúgv.”
Og tað var nakað av tí, sum eg
vildi hava fram her, at tá ið eitt
nýtt ár byrjar, so vilja vit so
fegin byrja tað við at leggja av
onkra  synd, men tað er ikki

syndin, sum skilir men-
niskjuni frá Gudi,  tað er
vantrúgv.

Tað verður ofta sagt at hetta
lívið er stutt, og tað er rætt,
men tað er eitt, sum sjáldan
verður sagt, og tað er tað, at
ævinleikin er langur, tí hevur
tað so nógv at siga, hvar vit
skulu verða í ævinleikanum.

Martin Thomsen, sáli
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Få dage efter, at I fik det forrige
brev, blev vores computer
stjålet. En del havde vi gemt,
men langt fra alt. Bl.a. har vi
mistet de fleste af vores
hundredvis af billeder og
desuden forskellige doku-
menter.

Dyrene
Da vi i sin tid var forældre til
småbørn, hjalp de os til at
skabe mange kontakter til
omgivelserne. Den mulighed
har vi ikke nu, men dyr er nogle
fantastiske skabninger – og de
kan også hjælpe os til at skabe
gode kontakter til folk omkring
os. En and ruger for tiden i vores
baghave og om kort tid for-
venter vi at få en 8-10 ællinger.
En morgen væltede det ind
med SMSer, hvori der stod
“mæh mæh” og udenfor vores
hus stod der en ged. Det var
missionærkollegerne i Sumba-
wanga, der bombarderede os
med SMSer og det var dem, der
havde fået vores hushjælp,
Emma, til på deres vegne at
købe en ged til Peter i 50 års
fødselsdagsgave. Vores have-
mand blev sat til at bygge
gedestald og skaffe et par
geder mere.
Rafiki, vores hund, fik elleve
hvalpe i september. Fire blev
stjålet – desværre før de
egentlig skulle forlade deres

mor. Resten af hvalpene har
skabt kontakt til folk, der gerne
ville have en hvalp. Vores hund
er nemlig kendt for at avle gode
vagthunde.
Det er ikke alle afrikanere, der
behandler deres dyr lige pænt,
men vi skønnede, at vores
slagter måtte kunne tage sig
godt af en hvalp og lade et
kødben falde af en gang
imellem. På tankstationen er
der et lille supermarked, hvor
Peter får sine uundværlige
havregryn. En ung muslimsk
kvinde, som arbejder i for-
retningen, bad om en hvalp og
en aften kom hun sammen
med én af de andre kvindelige
ansatte til spisning i anledning
af, at hun skulle hente sin hvalp.
Sådan skaber og udbygger
dyrene mange kontakter for os.

Gæster
I begyndelsen af december kom
Peters forældre, lillesøster og
nevø på besøg. På vejen ind til
Dar es Salaam for at hente
dem, blev vi desværre påkørt,
så vores nye bil ikke kunne køre
længere. Med hjælp fra Jørgen
Poulsen, Kristian Larsen og en
kranbil fik vi slæbt den til politiets
hovedkvarter og ordnet det
første af forskelligt papir-
arbejde. Vi er taknemmelige for,
at der ikke skete nogen
personskader.

Kære alle!
Nærkontaktbrev nr. 11 - 9/12.2006 (stytt)

Anne-Lene & Peter Olofson skriva

Nå, vi fik lånt en ny bil af
missionærerne i Dar og kom
godt videre. Vi har bl.a. besøgt
det gamle slaveudskibnings-
sted i Bagamoyo, national-
parken Mikumi og befinder os i
skrivende stund ved lake Nyasa
(eller Malawi-søen). Det er et
privilegium at mødes med
familien igen, især når man,
som Peter, ikke har set dem i
mere end to år. Men det er dog
reelt kort tid set i evigheds-
perspektiv.

Semestret
Semestret er forbi. Vi havde
graduation i november af en
klasse teologikandidater, som
havde bestået cheti-
uddannelsen og 6 af præste-
konerne. Resten af de
studerende forbereder sig til
eksamen i disse dage. Både de
217, der studerer sprog og de
67, der studerer teologi.
Det har været et lidt
frustrerende semester. Den
nye ledelse har stort set kørt sit
eget løb og ændret mange
arbejdsgange uden at
informere staben af lærere ret
meget. Og en del af ændring-
erne er i modstrid med uni-
versitetets styrelseslov. Mere
eller mindre konsekvent er
ledelsen udeblevet fra stabs-
møder, så vi ikke har haft mulig-
hed for at kommentere deres
ændringer og ledelsesstil. Og
selv om vi har forsøgt at gøre
den overordnede ledelse (en
slags hovedbestyrelse) op-
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mærksom på dette, så har det
foreløbig ikke ændret noget. Vi,
der er ansat som lærere, både
indfødte og missionærer,
oplever en reel fare for, at
bestræbelserne på at opbygge
et universitet sker på be-
kostning af de åndelige visioner
og kvaliteten af det teologiske
studium. Bed til at det ikke sker.

Præstekoneklassen

De fleste af de 67 teolog-
istuderende på universitetet har
kone og børn hjemme, hvor de
kommer fra, så de ses kun et
par gange om året. Men i ét af
de teologistuderendes studieår
kan 10 af dem flytte ind i
familiekvarteret sammen med
kone og børn. I dette år er det
så, at præstekonerne får en
etårig uddannelse. Jeg har delt
undervisningen i tre dele, der
fylder lige meget på skemaet:
1. Bibelskolefag: Bibelens
bøger, kirkehistorie, troslære,
sjælesorg mv.
2. Almene kundskaber:
Engelsk, sundhed, førstehjælp,
samliv, børneopdragelse mv.

3. Praktiske fag: Syning,
madlavning, havebrug, batik,
mv.

Urolighederne på universitetet
har påvirket arbejdet i Præste-
koneklassen i høj grad, fordi den
ny ledelse vil have indført en høj
husleje for at bo i familie-
kvarteret og vil have, at der skal
betales en undervisningsafgift,
der dækker klassens budget.
Ledelsen indkaldte mig til et
møde og fortalte mig, at de ikke
regnede med, at der ville
komme særlig mange præste-
koner i næste semester, fordi
hverken præstefamilierne selv,
eller deres stift havde penge at
betale med. Derfor skulle jeg
lave et andet program med fag,
som kunne interessere de
forskellige kvinder, der bor i
omegnen, som så kunne betale
for at få et certifikat, der viste,
at de havde deltaget i
kvindeklassens undervisning
og eksamen.
Jeg må indrømme, at jeg, Anne-
Lene, ikke har været særlig villig
til at samarbejde om disse
planer for kvindeklassen, hvilket

ledelsen er meget utilfredse
med. Jeg ser det nemlig som
mit kald at prøve at udruste
kvinderne så godt jeg kan til
deres tjeneste som præste-
koner i hjemmet, menigheden
og lokalsamfundet. Hvis andre
kvinder vil følge præstekone-
undervisningen, skal de
selvfølgelig være velkomne til
det.
LMs missionssekretær for
Afrika, Anker Nielsen, har været
mig til stor hjælp ved at skrive
et godt og diplomatisk brev til
nogle af beslutningstagerne.
Ifølge rygter har brevet ændret
nogle forhold, men da ledelsen
ikke informerer lærerne, ved vi
intet officielt.

Vi har hørt, at der snart skal
være et stabsmøde. Rygtet
siger, at antallet af lærere skal
reduceres kraftigt, og under-
visningsbyrden øges for de
resterende. Vi frygter, at de
lærere, der ikke blot tier, er
dem, de vil først af med, også
selvom kritikken er konstruktiv
set med vore øjne. Bed også
for denne situation.

Men midt i det hele glæder vi os
over, at barnet i krybben blev
manden på korset, og at han
kommer igen en dag og gør
alting nyt!
Vi ønsker jer alle et velsignet nyt
nådeår i Jesu varetægt.

Kærlig hilsen
Anne-Lene og Peter Olofson
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Í miðnámsskúlanum var Ketema Kamilie úr
Etiopia ikki serliga sannførdur um sína trúgv á
kristindómin, nú er hann kirkjuleiðari

Carsten Skovgaard Holm

Foreldur hansara rýmdu úr kirkjuni undir
kommunistastjórnini í Etiopia. Í 1990, tá ið hon
var um at falla, komu tey aftur til kirkjuna.
Sjálvur var hann  “ on and off “,  sum kristin,
sum hann sjálvur kallar tað. Við øðrum orðum
gekk tað upp og niður við kristnu trúgv
hansara.

Tað er Ketema Kamilie, sum sigur frá lívi
sínum. Hann er synodupresidentur í
Útsynningssynoduni í Mekane Yesus Kirkjuni,
tað er tann evangelisk lutherska kirkjan í
Etiopia. Synodan hevur sína høvuðsskrivstovu
í Arba Minch, sum er umleið 550 kilometrar
sunnan fyri høvuðsstaðin Addis Abeba

Trúgvin gjørdist persónlig
“ Tá ið eg sum  ungur gekk á miðnáms-
skúlanum, var eg ein veikur kristin, men í 1991
var eg við á eini ráðstevnu, har ein
prædikumaður frá Mekane Yesus Kirkjuni “ var
við, greiðir Ketema Kamilie frá.

“ Eg sat og lurtaði eftir orðunum: Jesus er
lívsins breyð. Meðan eg lurtaði, fekk eg eina
meiri persónliga og sterka trúgv”

“ Tá byrjaði eg at biðja og lesa í Bíbliuni. Eg
spurdi eisini teir kristnu leiðararnar nógvar
spurningar,  men tað var ikki altíð, at teir kundu
svara mær. “

So við og við fór Ketame Kamilie at arbeiða
sum sjálvboðin evangelistur. Men samkoman
sendi hann skjótt á bíbliuskúla í Gidole, tí hann

mátti fáa svar upp á allar sínar spurningar. Tað
var neyðugt við meira upplæring. “ Tann danski
trúboðarin Kristian Mogensen, sum var í Gidole
hesa tíðina, hevði stóra ávirkan á lív mítt ta
tíðina. Hann segði, at eg fór at gerast ein góður
prædikumaður, leiðari og meiri enn tað. Men
hini royndu at fáa meg at lesa til lærara ella
sjúkrasystur. So eg var í døpurhuga, hvat ið eg
skuldi gera. “

“ Kristian Mogensen skrivaði eitt bræv til
synoduna um, at eg átti at fingið teologiska
útbúgving á skúlanum hjá kirkjuni í Addis
Abeba. “

“ Synodan sendi meg eisini á skúlan, men ikki
á ta teologisku deildina. Tey gjørdu av, at eg
skuldi útbúgva meg innan leiðslu og fyriseting
ístaðin.”

Ungur og íðin
synodupresidentur

Ketema Kamilie úr Etiopia
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Giftur tíðliga
Hevði tú sjálvur familju tá ?
“ Eg varð longu giftur, tá ið eg gekk í
miðnámsskúlanum sum 19 ára gamal. Eg var
eisini einasti sonur í familjuni. Tað liggur í
mentanini, at tann elsti í systkinaflokkinum, um
hann er einasti sonur, skal giftast fyrst. “

“ Pápi segði, at um eg ikki giftist, vildi hann ikki
stuðla mær.”

Gentan, sum Ketema Kamilie giftist við, var
bert 16 ára gomul. Meðan hann var á
bíbliuskúla í Gidole, noyddist hon at búgva hjá
foreldrum hansara. Hetta helt hann vera hart.
Hansara unga kona varð skjótt við barn. Men
barnið doyði, tá føðingin hevði vart í tveir
dagar. “ Men tá ið eg fór á skúlan hjá kirkjuni
í Addes Abeba, segði kona mín, at hon ikki
vildi vera einsamøll longur. So hon flutti til
høvuðsstaðin. Í byrjanini kundi hon ikki búgva
á skúlanum, men tvey tey síðstu árini búðu vit
bæði har.”

Fekk ov stóra ábyrgd
Aftan á lestrartíðina komu tey til Geresse, har
Katema Kamilie gjørdist lærari á
økisbíbliuskúlanum.  Hann varð eisini elsti í
meinigheitini og formaður fyri nevndini, sum
skuldi orða grundarlagið fyri synoduna. Tað
endaði eisini við, at hann gjørdist økisleiðari.

“ Hesa løtu segði eg, at ikki megnaði alt,”
viðgongur tann ungi synodupresturin
Men teir ungu bíbliuskúlanæmingarnir vildu ikki
av við hann sum lærara í trúarlæru. Um hann
fór, vórðu teir noyddir at velja ein annan
lærara. Tað dámdi teimum ikki væl.

Í Geresse raðfesti Ketema Kamilie ta
teologisku útbúgvingina fremst. Hann arbeiddi
miðvíst við at fáa sent nakrar av
bíbliuskúlanæmingunum víðari í tí teologisku
útbúgvingarskipanini.

Ungur Leiðari
Í dag hevur Kata Kamilie so avgjørt ta hægstu
leiðsluna sum synodupresidentur. Ein uppgáva
ein verður valdur til, eitt slag av arbeiðandi
formanni. Tað hevur hann verið nú í umleið trý
ár. Áðrenn hann varð presidentur, var hann
varapresidentur í eina tíð.
Ídni og fastleiki lýsir út av andlitinum á Keta
Kamilie. Tí er tað ikki av tilvild, at fólk í
kirkjuni høvdu álit á honum sum ungur, og at
hann í dag er valdur til  synodupresident.

Við sínum 36  árum er Katema Kamilie ein
ungur synodupresidentur. Men
Útsynningssynodan er sum heild merkt av eini
ungari leiðslu. Aðalskrivarin er uppaftur yngri,
hann er fyrst í tríatiárunum.

 Tro og Mission 29.09.2006

Kristian Thorleifsson, týddi
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BARNASÍÐAN
Golgata
Lukas 23,33-49

Og tá ið teir komu á tann staðin, sum
kallast Skallin, krossfestu teir hann har og
illgerðarmenninar, annan høgrumegin og
annan vinstrumegin. 

Men Jesus segði: »Faðir, fyrigev teimum;
tí at teir vita ikki, hvat teir gera!« Men teir
býttu klæði hansara millum sín og kastaðu
lut um tey. Og fólkið stóð og hugdi at.

Men høvuðsprestarnir hildu hann fyri spott
og søgdu: »Øðrum hevur hann hjálpt, lat
hann nú hjálpa sær sjálvum, um hann er
Guðs Kristus, hin útvaldi!« 

Somuleiðis spottaðu eisini hermenninir
hann; teir komu og rættu honum edik og
søgdu: »Ert tú kongur Jødanna, so bjarga
tær sjálvum!« Men ein yvirskrift var eisini
uppi yvir honum: Hetta er kongur Jødanna.

Men annar av illgerðarmonnunum, sum
hongdir vóru, spottaði hann og segði: »Ert
tú ikki Kristus? Bjarga tær sjálvum og
okkum!«

Men annar svaraði og hevði at honum og
segði: »Óttast tú heldur ikki Guð, tá ið tú
ert undir sama dómi? Og vit eru tað við
rættum; tí at vit fáa tað afturlønt, sum vit
hava gjørt; men hesin hevur einki ósámi-
ligt gjørt.

« Og hann segði: »Jesus, minst tú til mín,
tá ið tú kemur í ríki títt!« Og hann segði
við hann: »Sanniliga sigi eg tær, í dag skalt
tú vera við mær í páradís!«

Og tað var nú okkurt um hin sætta tíman,
og myrkur kom um alt landið líka til hin
níggjunda tíman, við tað at sólin myrknaði.

Og forhangið í templinum skrædnaði í tvey
eftir miðjuni. Og Jesus rópaði við harðari
rødd og segði: »Faðir, í tínar hendur gevi
eg anda mín!« Og í tí hann hetta segði,
andaðist hann.

Men tá ið herhøvdingin sá tað, sum hendi,
gav hann Guði æruna og segði: »Av
sonnum var hesin maður rættvísur!«

Og allar tær mannamúgvur, sum saman
vóru komnar at síggja hesa sjón, slógu seg
fyri bringuna, tá ið tær sóu, hvat ið hendi,
og fóru avstað aftur. 

Men allir kunningar hansara, og tær
kvinnur, sum høvdu fylgt honum úr Galileu,
stóðu langt burtur frá og hugdu at hesum.
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Í ár var jólaveitslan hjá teimum vaksnu í
Missiónshúsinum við Landavegin hildin
sunnudagin 17. desember í kjallaranum í
missiónshúsinum. Vit hugnaðu okkum við
jólaevangeliinum, sangi, søgu, eini skemtiligari
spurnakapping og onkrum góðum til matna.
Signar leiddi veitsluna við bøn og stóð annars
fyri skránni. Kristian spældi á tað nýggja
elektroniska klaverið, og tað ljóðaði væl sum
altíð. Birgir spældi gittar og sang sálmin
“Hellige nat”, sum setti ein hátíðarligan dám á
veitsluna.

Jólaevangeliið:
Inga las og hugleiddi um jólaevangeliið, har hon
eisini minti á tey materialistisku jólini, sum vit
mugu varða okkum fyri. Hetta helt hon vera
trupult í okkara  materialistisku heimi.

Jólasøgan:
Sólvá las søguna “Heim til jóla”, sum snúði seg
um ein drong, ið var rýmdur heimanífrá, tí hann
var troyttur av sínum dagligu skyldum. Skjótt
sá hann, at hetta lívið ikki var gott, og tí ynskti
hann at sleppa heim aftur, men hann roknaði
ikki við, at foreldrini vildu hava hann aftur. So
var ikki, foreldrini tóku gleðiliga ímóti honum,
eins og faðirin á himli vístu tey fyrigevandi
kærleika, tann kærleika, sum fellur einum og
hvørjum syndara í lut, einum og hvørjum, sum
er farin burtur frá faðirhúsinum, men kemur
heim aftur við angrandi hjarta (Luk.15).

Til matna:
Borðreitt var við breyði, føroyskum viðskera,
egg og sild og turrari grind og spiki.
Til kaffi fingu vit rísalamang, rabarbukøku,
smákøkur og karamellur. Meðan vit ótu, høvdu
vit eitt hugnaligt prát saman.

Spurnakapping
Vit vóru býtt upp í tveir bólkar og fingu
spurningar úr spælinum “Kánus”. Tað var sera
skemtiligt, serliga, tí hetta fekk tað lítla barnið
fram í hvørjari sál, og hóast tað bara skuldi
vera skemtiligt, vóru øll altrá eftir at vinna
spælið. Øllum dámdi væl, tá ið mótparturin ikki
kláraði at svara spurningunum.

Sum heild var hetta ein hugnalig jólaveitsla, sum
vit fara at minnast afturá við gleði.

Hellige natt, Adolphe Adam/Ole Paus

Hellige natt, du nådestund for verden,
da gudemennesket til jorden steg ned
for å forsone alle våre synder
og lide dødens smerte i vårt sted.
Se håpet stråler over verden vide,
og lyset skinner over dal og fjell.
Menneske, våkn opp!
Og fryd deg ved din frihet!
O hellige natt som kom med nåde til vår sjel!
O hellige natt som kom med frihet til vår sjel!

Menneskesønnen løste våre lenker,
en frihetsflamme lyser over jord.
Uvenn blir venn, og den fremmede du frykter
er ingen fiende, men en elsket bror
Se håpet ståler over verden vide,
og lyset skinner over dal og fjell.
Menneske, våkn opp!
Og fryd deg ved din frihet!
O hellige natt som kom med nåde til vår sjel!
O hellige natt som kom med frihet til vår sjel!

Hildigunn Thomsen

Jólini 06


