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 Hin óndi forðar okkum at biðja  

 
Tá ið vit biðja, setir Gud sína kraft í 

gongd, tí hann hevur lovað okkum 

bønarsvar. Djevulin vil tí ikki, at vit 

skulu biðja, tí tað forðar honum at 

útinna sínar óndu ætlanirvið okkum. Og 

um vit biðja, vil hann, at vit bara skulu 
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biðja evarska lítlar bønir um pinkulítil 

ting, sum ikki hava stórvegis týdning í 

andaverðini. 

       Men vit mugu vera djørv og vísa 

stórt frímóð: "Latum okkum tí við 

frímóði ganga fram at hásæti náðinnar, 

fyri at vit kunnu fáa miskunn og finna 

náði til hjálpar  í tímiligari tíð.  Áron bað 

Gud grøða systrina Miriam, sum var 

vorðin spitalsk. Her stendur: "ov láði til 

hjálpar í tímiligari tíð!" Hebr. 4,16 

       Hin óndi roynir at billa okkum inn, 

at okkurt er galið við bønum okkara: vit 

leggja ov lítla orku í bønina, bønir 

okkara eru ov stuttar at hava nakra 

ávirkan o.s.fr. 

       Hevur tú upplivað tað? Tá skalt tú 

vita, at næstan allar bønirnar, sum 

standa í Bíbliuni, eru stuttar og 

nágreiniligar. Tann stytsta bønin man 

helst vera bønin hjá Mósesi, tá ið hann 

bað Gud grøða systrina Miriam, sum var 

vorðin spitalsk. Her stendur: "Á, Gud, tú 

mást gera hana heila (fríska) aftur!" 4. 

Mós. 12,13 Sjey dagar seinni var hon 

grødd fyri spitalskusjúku. 

       Gud kennir hjarta okkara. Hann sær, 

at vit meina hetta av sonnum. Tað er ikki 

neyðugt, at vit føla, at tað er so. Vit 

skulu bara vita tað og trúgva tí, tí Guds 

orð bindur ikki kenslurnar saman við 

bønarsvarinum. Tey eru einans bygd á 

Guds lyfti. 

       "Verið ikki stúrnir fyri nøkrum, men 

latið í øllum lutum tráan tykkara koma 

fram fyri Gud í ákallan og bøn við tøkk." 

Fil. 4,6 

Effie Campbell umsetti

 

 



                                                                Nr. 5   August 2021   72. árið 

3 
 

 

Andakt 

Gudsdýrkan 

Mangan skilja vit gudsdýrkan frá tí, vit takast við gerandisdagar. Til dømis kann 

nevnast ein, sum hevði nógv at gera, sum í eini útvarpssamrøðu varð tráspurd um sítt 

lív. Í hesum sambandi nevndi hon bønarúm sítt, har møguleiki var at dyrka sambandið 

við Guð. 

Vit menniskju eru ymisk. Nøkur hava fyri neyðini meiri ró og kvirru at megna tann 

rokuta gerandisdagin. Onnur hava ikki brúk fyri tí. Henda mun mugu vit taka í álvara 

-  tá vit hugsa um heilsuna. Hjá einum kristnum hevur tað stóran týdning at vera saman 

við Guði í bøn og lesa í bíbliuni. Men at leita eftir friði og innara friðsemi er ikki bara 

at vísa gudsdýrkan. Tey kristnu eru ikki kallaði at dyrka sambandið við Guð, men at 

dyrka Gud. 

Hvussu gera vit so tað? 

Bíblian talar um andaligu gudsdyrkan okkara. Men andalig merkir ikki óítøkiligt. Fata 

vit tað á tann hátt, verður gudsdýrkanin til eina hjálp at menna og lýsa okkara egnu 

kristnu persónsmensku. Guds kærleiki til okkara er loddrættur. Uppi frá honum niður 

til okkara. Men svar okkara til kærleika hansara er vatnrætt. Hann vendir sær til 

medmenniskju okkara. Gudsdýrkan er bæði andalig og verklig. Tað síggja vit til  dømis 

í hesum orðum: 

Ein rein og lítaleys gudsdýrkan fyri Guði og faðirinum er hetta: at vitja faðirleys 

og einkjur í trongd teirra, og at varða seg sjálvan óspiltan av heiminum. 

 (Ják 1.27) 

Við hesum er ikki alt sagt. Men tveir høvuðstættir eru sagdir. Gudsdýrkan er at liva 

reint og heilagt – so Guð fær æruna av lívi okkara, soleiðis sum hann hevur uppiborið. 

Harafturat skulu vit vera nakað fyri tey, sum hava tørv á tí. Friðurin saman við Guði 

hevur so statt ikki innara  friðsemi sum mál, men skal geva styrki at tæna 

medmenniskjum okkara.                                                                                                       

 

  Sólvá Syderbø  týtt úr bókini:                       Samuel Roswall: 99 stykker brød 
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Jesus undirvísir 

 

 

 

Lærusveinarnir spurdu: "Hvat er 

tekinið fyri komu tína og veraldar 

enda?" (Matt. 24,3) Og Jesus svaraði: 

"Lærið líknilsið av fikutrænum. Tá ið 

gróðurin er komin í greinarnar, og 

leyvið fer at spretta, tá vita tit, at 

summarið er í nánd. Soleiðis skulu tit 

eisini vita, at tá ið tit síggja alt hetta 

henda, tá er hann í nánd, fyri durunum. 

Sanniliga sigi eg tykkum: henda ætt 

skal ikki ganga undir, fyrr enn alt hetta 

hevur hent." (Matt. 24,32-34) 

     

 

   Jesus talar her um eina tíð í søgu 

Ísraels, "tá ið greinarnar hava fingið 

sevju, og bløðini spretta." Fikutræið er 

ein mynd upp á Ísrael (Hós. 9,10) Á 

Jesu døgum hevði Rómverjaríkið 

valdið í Ísrael, og í næstan 2000 ár (frá 

ár 70) hevur fólkið verið spjatt út um 

allan heimin. Við øðrum orðum hevur 

einki lív verið í fikutrænum øll hesi 

árini. Jesus sigur, at hetta er eitt 

"líknilsi", sostatt brúkar hann fikutræið 

sum eina mynd av Ísrael. 
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  14. mai 1948 fingu jødar land sítt 

aftur. Lív kom í fikutræið. Tá fór 

klokkan í gongd móti endatíðini. 

Mong eru teknini, sum vísa, at vit eru 

komin inn í endatíðina. Ísrael er 

sterkasta teknið, sum peikar á Jesu 

afturkomu. Jesus talar her um eina 

framtíðar ætt. "Henda ætt skal ikki 

ganga undir, fyrr enn alt hetta hevur 

hent." Matt. 24,34 

       Hann tosar um eitt ættarlið, sum er 

á lívi, tá ið fikutræið livnar aftur. Eftir 

at jødarnir fingu landið aftur, fór at 

spíra og vaksa í turrum pørtum í 

landinum. Ezekiel 36,8-12. 

Harumframt bleiv eitt fólk endurføtt. 

Tey deyðu beinini í dalinum blivu 

savnað aftur og lív kom í tey í Ez. 

37,12-14. Tað byrjaði 14. mai 1948, tá 

ið jødarnir fingu land sítt aftur. Tann 

14. mai 2018 hildu teir 70 ára 

stovningardagin. Hvat merkir orðið 

"ætt" her? Svarið finna vit í Sálmi 

90,10: "Sjúti (70) ár er æviskeið várt, 

og um mikil er megin áttati (80) ár." 

       Livialdurin kann vera ymiskur frá 

persóni til persón. Áttati er nevnt sum 

eitt vanligt mark uppeftir, men summi 

liva enn longur. Vit kunnu tí ikki siga 

neyvt, nær markið hjá eini "ætt" er, 

men Móses sigur, at tað er upp til 80 

ár, um leið. Nú eru 73 ár farin, síðani 

Ísrael fekk land sítt aftur. 

       Vit eru nú við endan av tí "ætt", 

sum sær alt hetta henda, og Jesus sigur, 

at áðrenn útgangin á einari slíkari 

"ætt", fer hann at koma aftur: 

"Sanniliga sigi eg tykkum: henda ætt 

skal ikki ganga undir, fyrr enn alt hetta 

hevur hent." (Matt. 24,34) 

Lærusveinarnir spurdu um tekinið fyri 

Jesu komu (Matt. 24,3). Nú høvdu teir 

fingið greitt svar. 

       Vit mugu brúka ta stuttu tíðina, til 

tað sum hevur størstan týdning: Gera 

okkum til reiðar, umvenda okkum, 

játta syndir okkara og gera alt, vit 

kunnu at bera evangeliið til allan 

heimin. 

 Effie Campbell umsetti. 
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Kristnir bøndur 

 

 
 

 Elisabeth Mork hevði eina samrøðu við 

Ivar Skjulestad á Kanal 10. Hann 

greiddi frá, at hann var uppi í Jesus-

rørsluni fyrst í 1980-árunum. Seinni 

kom hann upp í "Kristnir handilsmenn", 

og fyri nøkrum árum síðani var hann við 

til at seta á stovn "Kristnir bøndur", eins 

og teir hava tað yviri í Svøríki. 

       Í Málaki 3,10-11 stendur: "Berið 

alla tíggjundina í goymsluhúsið, so at 

føðsla verður í húsi mínum, og roynið 

meg við hesum, sigur Harri herliðanna, 

um eg ikki tá lati tykkum himinsins 

lokur upp og ríkliga helli út signing yvir 

tykkum. Og eg vil kísta 

átvargin (grashoppuna og øll flogkykt) 

burtur, so at hann ikki oyðir tykkum 

ávøkst jarðarinnar og spillir ikki gróður 

víntræsins, sigur Harri herliðanna." 

Ongantíð hevur gularótaflugan verið í 

mínum veltum, og eg eri sloppin undan 

at taka ókrút upp. Men vit mugu liva 

eftir Guds grundreglum, og her verður 

sagt, at um vit geva Gudi tíggjundin, so 
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skal hann…. Hetta er ein lívsstílur. Eg 

troki meg inn til Gud í mínari neyð. 

Traktorurin var í ólagi, og eg hevði ikki 

ráð at fara á verkstað við honum og 

gjalda 30.000 kr. Eg legði hendurnar á 

hann og bað Gud grøða hann. So setti eg 

meg upp í hann, og hann startaði 

beinanvegin og hevur gingið síðani. Vit 

uppliva fleiri undur á garðinum enn í 

meinigheitini. 

       Jesusar sigur á krossinum fevnir um 

alt, sum djevulin hevur oyðilagt, eisini 

um moldina. "Tað er fullgjørt," segði 

Jesus. Tá ið okkurt ikki riggar, so skalt 

tú ikki stríðast við tað í meir enn 10 min. 

Bið tá til Harran. Bøndur hava nógvar 

trupulleikar. Teir eru trongdir 

fíggjarliga og missa mótið, tí samfelagið 

hevur ikki lagt tað til rættis fyri teir. Tí 

eru fleiri teirra tungir í huga. Vit royna 

at eggja teimum til og siga, at hetta tú 

gert at velta jørðina, er ein tænasta fyri 

Harran, og so biðja vit: "Má Harrin 

miskunna tær og vælsigna teg og tín 

garð, og má hann lata tað eydnast fyri 

teg." Gud sigur í orði sínum, at tað er 

altíð gott at hava ein kong, sum syrgir 

fyri, at jørðin verður dyrkað. 

       "Um fólk mítt, sum navn mítt er 

nevnt yvir, tá bønandi fellur á knæ og 

søkir ásjón mína og víkur frá vondu 

vegum sínum, tá vil eg bønhoyra tey á 

himni og og fyrigeva syndir teirra 

og grøða land teirra." 2. Krýn. 7,14 Vit 

mugu eyðmýkja okkum, hjartað kemur 

fyrst, so moldin. Gud hevur skapt alt, og 

tí hevur hann skil fyri, hvussu alt her á 

jørð virkar. Jesu sigur á krossinum er so 

stórur, hann fatar um alt. 

                                                                 

 

 Effie Campbell. 
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Eyðmýkt, samkensla, miskunn, kærleiki 

 
Í einari talu segði Arne Borgersen nakað soleiðis: "Í Jóh. 11,40 stendur: 

"Segði eg tær ikki, at um tú trýrt, skalt tú síggja dýrd Guds?" Tað er Jesus, 

sum sigur hetta og gevur hetta veldiga lyftið.  

       Eg brúki nógva tíð at biðja, og eg havi eisini arbeitt við rúsmisbrúkarum. 

Mínar royndir eru, at tá ið tú ert eyðmjúkur og sýnir samkenslu, miskunn og 

kærleika, tá brýtur bønarsvarið ígjøgnum. 

       Fyri nógvum, nógvum árum síðani arbeiddi eg við einum manni, sum 

var rúsevnismisbrúkari og var ógvuliga langt úti. Vit fingu eitt tætt samstarv, 

og maðurin varð fullkomiliga loystur frá rúsevnum. Hann fekk eitt gott 

familjulív, og vit hildu sambandið við líka. Nógv ár gingu, og maðurin var 

púra "turrur". So ein dagin ringir konan til mín og sigur, at tað hevur ikki 

gingið so væl við hjúnalagnum, og nú er maðurin rýmdur av húsinum, og 

hann segði, at nú fór hann inn til býin at útvega sær rúsevnir. 

       Eg bleiv so ómetaliga keddur, at eg fór at gráta. Hvussu kundi hann 

finna upp á hetta eftir at hava smakkað Guds náði og góðsku? Eg fór út í 

skógin, har eg havi eitt bønarstað. Eg rópti hart til Gud um hjálp. Nakrar 

tímar seinni ringdi konan og segði, at nú var maðurin komin heim aftur uttan 

at hava tikið rúsevnir. 

       Bøn, eyðmjúkleiki og samkensla eru av stórum týdningi. Gud er góður 

og trúfastur. 

                                                                 Effie Campbell. 
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