
 

 

 

 

Vit boða Krist krossfestan 
  1. Kor. 1,19-25: Tí at skrivað stendur: »Eg vil týna vísdóm vísmanna, og vitsku vitra manna vil eg 

gera til einkis.« Hvar er vísmaður? Hvar skriftlærdur? Hvar orðakappi í hesum heimi? Hevur Guð 

ikki gjørt til dárskapar vísdóm heimsins? Tí at við tað at heimurin við vísdómi sínum ikki kendi Guð 

í vísdómi Guðs, líkaði tað Guði við boðanardárskapi at frelsa tey, sum trúgva; við tað at bæði 

Jødar krevja tekin og Grikkar søkja vísdóm, men vit boða Krist krossfestan, Jødum meinboga, men 

heidningum dárskap, men sjálvum hinum kallaðu, bæði Jødum og Grikkum, Krist, Guðs kraft og 

Guðs vísdóm. Tí at dárskapurin hjá Guði er vísari enn menniskjan, og veikleikin hjá Guði er 

sterkari enn menniskjan. 
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Menniskju søkja eftir einum 

gudi. Man tað skal vera ein gudur, sum styrkir 

okkum og gevur okkum tað, sum vit ynskja 

okkum. Ein, sum góðkennir okkum og gevur 

okkum eitt betri lív. Jødar krevja tekin, 

Grikkar søkja vísdóm. Nútíðar menniskju í 

vesturheiminum søkja ein gud, sum kann geva 

harmoni, sjálvsvirðing, sjálvsálit, leking frá 

sjúkum, og kenslu av at vera væleydnað.  

Men hin livandi Gud, Jesus 

Kristus, vil nakað annað. Hann gevur ikki 

fólki tað, ið tey ynskja sær. Hann vil frelsa tað 

fortapta. Hann vil leita upp hitt burturfarna. 

Hann vil geva ein frið, sum heimurin ikki 

gevur. Hann vil geva ævigt lív, og frelsa 

okkum úr hesum syndafulla heimi. Gud hevur 

eitt heilt annað mál, enn vit hava í okkara 

egnu hugsan. Paulus vil ikki gera tekin fyri 

jødum ella nýta vakra talu ella heimspeki fyri 

grikkum. Og Gud gevur okkum ikki tað, sum 

vit natúrliga søkja, fyri at vit skulu vekjast. 

Paulus veit, at hansara boðskapur skapar stóra 

mótstøðu, men hann prædikar, tí hann hevur 

álit á, at Guds orð er livandi.  

Tá ið vit tala og vitna fyri 

øðrum, so mugu vit vera greið yvir, at 

menniskju ikki ynskja at møta Gudi. Ádam og 

Eva goymdu seg, og líka síðani hava 

menniskju goymt seg. Menniskju kunnu 

flýggja leingi frá Gudi. Men vit mugu tolin 

bíða eftir hini lagaligu stundini, og meðan vit 

bíða, skulu vit verða til reiðar at hjálpa, stuðla 

og brúka tíð til tey, sum ikki eu komin til 

trúgv á Jesus. Vit mugu biðja fyri teimum og 

verða har fyri tey.  

Men í boðanini mugu vit hava 

eitt endamál. Alt fólk mugu fáa viðurskiftini 

við Gud í rætt lag. Tað endamálið hevur 

Paulus á Areopagos í Áps. 17. Hann er í 

Athen, vísdómsins høvuðsborg. Hann er beint 

við templið, har ein ørgrynna av gudum verða 

tilbidnir. Tó sigur hann, at bert ein Gud er til, 

og hann ikki býr í templum. Gud hevur verið 

tolin við teirra vankunnleika, men boðar nú 

grikkum at venda um, tí Gud fer at døma. 

Eisini talar hann um uppreisn teirra deyðu. 

Paulus talar beint ímóti tí, sum fólk ynskja at 

hoyra. Hesir menn halda seg helst verða teir 

klókastu í heiminum, men Paulus kallar teir 

vankunnugar. Hann talar ímóti teirra 

elligomlu gudstrúgv og talar enntá um 

uppreisn frá deyðum, sum als ikki hóskar inn í 

hugaheimin hjá grikkum. Ja, tað er so langt 

úti, at tey flestu ikki vildu hoyra meir. Men 

summi tóku við trúgv (v. 34). Ikki løgið, at 

Paulus bleiv so ofta bukaður, tá hann 

prædikaði.  

Gjørdi Paulus nakað skeivt? 

Dugdi hann ikki nógv væl at tillaga sína 

boðan? Hann boðar evangeliið klárt og uttan 

at broyta tað minsta, fyri at fólk kunnu koma 

til trúgv. Hann talaði her til fólk, sum høvdu 

eina ørgrynnu av gudum og skiltu heimin 

nógv øðrvísi enn tey kristnu. Kanska ikki so 

ólíkt nú á døgum? Hvat er teknikkurin hjá 

Paulusi? Jú, at tala Guds orð, sum er 

dárskapur. Tí sjálvt um tey flestu onki løgdu í, 

so vóru nøkur fólk frelst. Her er onki við at 

droppa tað, sum stoytir fólk ella síggja 

nøgdina av umvendingum, sum mát fyri 

góðum úrsliti.  

Hetta er ótrúliga frígerandi. Tað 

er ikki títt ella mítt kall at umvenda fólk. Vit 

hvørki kunnu ella skulu umvenda fólk. Vit eru 

kallað til at vitna um Jesus, men bert Gud 

kann umvenda fólk. Vit eru kallað til at biðja 

fyri øðrum, men bert Gud kann føða tey av 

nýggjum. Paulus fall ikki í fátt, tí so nógv fólk 

ikki tímdu at lurta, men kundi gleðast yvir 

tey, sum blivu frelst. Fruktin er upp til Gud. 

Minst til hetta. Vit eru kallað til at planta og 

sáa, men fruktin er upp til Gud. Okkara álit er 

á Guds orð, sum er livandi og máttmikið og 

hvassari enn nakað tvíeggjað svørð, og fer inn 

ígjøgnum, til tað skilir sál og anda, liðir og 

merg, og dømir hugsanir og ráð hjartans 

(Hebr. 4,12). Jesaja sigur hetta um Guds orð: 
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Tí at eins og regn og kavi falla 

av himni og ikki fara aftur hagar, fyrr enn 

jørðin er vætað og vorðin gróðursom og 

hevur latið tað spretta og givið sáð til at sáa 

og breyð til at eta, soleiðis skal orð mítt, ið 

fer av mínum munni, ikki venda aftur við 

ongum, men útinna tað, sum mær líkar, og 

fremja tað, sum eg sendi tað til (Jes. 55,10-

11). Hetta skulu vit leggja til merkis. Guds 

orð er livandi og máttmikið, og tað útinnir 

tað, Gudi líkar. Guds orð skal boðast. Restin 

er upp til Gud. Eitt lítið orð um Jesus til ein 

vin – er ein bumba. Tað er livandi, tað vendir 

ikki aftur við ongum. Tað útinnir tað Gud vil. 

Hvussu, hvar og nær Gud vil nakað, vita og 

skilja vit oftast ikki, men vit mugu hvíla í 

Guds lyfti um, at hansara orð útinnir tað, hann 

vil. Hetta er okkara álit og hetta ger missión 

so ítøkiliga sum til ber. Missión er at boða 

Guds orð í orði og liva eftir tí – alt annað er 

upp til Gud. Tað er onki við míni ella tíni 

kraft, kunnleika, samskiftisevnir, styrki, 

teknikk ella nakað at gera. Tað hvílir ikki á 

okkum, men á, at Gud er virkin gjøgnum sítt 

orð.  

Tað, vit skulu geva okkum far 

um, er, at vit boða Guds orð satt, klárt og 

uttan at taka nakað frá ella leggja nakað 

afturat. Tá Paulus skal fara frá samkomuna í 

Efesus heldur hann talu í Áps. 20. Í v. 26-27 

sigur hann: Tess vegna vitni eg fyri tykkum 

henda dagin í dag, at eg eri reinur fyri alra 

manna blóð; tí at eg bar meg ikki undan at 

boða tykkum alt Guðs ráð. Paulus er ikki 

stúrin fyri, at vera orsøk til, at onkur glatast, 

júst tí hann hevur boðað teimum alt Guds ráð. 

Hetta er hansara grund til frímóð. Hann hevur 

boðað Guds orð – alt annað er upp til Gud. At 

alt Guds orð verður boðað er arbeiði, sum 

verður standandi, tá alt annað brennur upp á 

evsta degi.  

 

Frammhald í næsta blað 

Silas K.K. Olofson 
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Troyst úr himli 
Ein maður talaði í Meinigheitshúsinum. Upp í 

talu sína knýtti hann eina frásøgn um sorg og 

vón til teirra, har deyðin hevur vitjað: 

 Ein kona í Onglandi átti ein son. Tá ið 

drongurin var 4 ár, doyði hann av krabba. 

Mamman syrgdi ómetaligt, alt tyktist so tómt, 

einsligt og høpisleyst. So gingu trý ár, og 1. 

apríl setti hon seg í bilin og koyrdi út á 

kirkjugarðin. Henda dagin hevði sonur 

hennara fylt 7 ár, um hann hevði verið á lívi. 

Hon græt og rópti hart í bilinum: ”Vís 

mammu eitt tekin!” 

 Komin út á kirkjugarðin, setti hon seg á 

kantin á grøvini. Tá hendi nakað. Ein 

smáfuglur, ein bringureyði tey kalla, setti seg 

á gravarsteinin. So fleyg hann yvir og setti seg 

á fremstafingur á mammuni. Har sat hann 

eina góða løtu og hugdi beint inn í eyguni á 

mammuni. Síðani setti hann seg á øksl 

hennara og pikkaði spakuliga tvær ferðir 

niður á øksl hennara, og so fleyg hann avstað 

aftur. 

 Mamman fór á føtur og var uggað, nú 

hon koyrdi til hús aftur. 

 

Effie Campbell 
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Andakt 

Í 3. kapitli hjá Jóhannnesi lesa vit um Nikodemus, hvussu hann á nátt fór til Jesus, tí 

hann metti hann at vera ein góðan lærara, sum hevði gjørt nógv undur. Sjálvur kendi 

Nikodemus ógvuliga væl skriftirnar, men Jesus sigur, at vitan frelsir ongan. Tað er 

vatn og andi, sum frelsir menniskju, einki í menniskjanum sjálvum. 

Í sambandi við skapanina stendur skrivað, at áðrenn Guð byrjaði at skapa, lá Guðs 

andi á vøtnunum. Vatn og andi skuldu til fyri at skapa heimin. Á sama hátt skal vatn 

og andi til fyri at skapa menniskju av nýggjum. 

Tá ið eitt barn verður doypt, fær tað lyftið um, at tað er endurføtt, ella sum tað 

stendur í tekstinum um Nikodemus, er føtt av nýggjum, føtt av vatni og anda. Barnið, 

sum er hjálparleyst, fær frelsuna sum eina gávu, uttan at tað kann geva nakað 

afturfyri. Tí stendur tað eisini í Bíbliuni, at vit mugu vera eins og børnini, tá ið tað 

snýr seg um frelsuna. Vit skulu eins og smábørnini bara taka ímóti uttan  at hugsa um 

at geva afturfyri, tí Jesus hevur gjørt alt fyri okkum. 

Í fyrsta ørindi um Nikodemus verður víst til tvey onnur ørindi, Jóh.7,50 og 19,39. Tey 

vísa, at Nikodemus tá er frelstur. Hann er ikki longur tann sami Nikodemus, sum um 

náttina sníkti seg til Jesus av ótta fyri øðrum. Nei, hjarta hansara er broytt. Hann fekk 

Guðs anda, tí hann tók við trúgv og varð føddur av nýggjum, andin broytti lív og 

hjarta hansara. 

Ì einum ørindi, sum víst verður til, stendur, at tá ið høvuðsprestarnir tosaðu um, hvat 

teir skuldu gera við Jesus,vardi hann Jesus, og tað var ikki bara sum at siga tað, hann 

man hava fingið kraft frá Guði at gera tað. Eisini var Nikodemus til staðar, tá ið Jesus 

var tikið niður av krossinum, og  hann smurdi olju á likam hansara. So tað, sum hendi 

Nikodemusi náttina saman við Jesusi, broytti hann. 

Soleiðis er tað eisini við okkum menniskjum, tá ið vit hava tikið ímóti Jesusi og hava 

fingið Guds anda. Vit eru ikki tey somu sum frammanundan. Tað eigur at síggjast á 

okkum, at vit eiga Jesus í hjørtum okkara. Vit eiga at tala Jesu søk, sum Nikodemus 

gjørdi. Ikki steðga upp,  tá vit eru vorðin frelst, men vaksa í trúnni. Tað er gjøgnum 

orðið, at andin arbeiðir í okkum, og tað er gjøgnum orðið, at vit vaksa í trúnni. Meiri 

vit lesa, betur kenna vit Bíbliuna, vit gerast bundin at orðinum og Jesusi. 

Í sálmi 51,12 biður Dávid soleiðis: “Skapa Guð, mær hjarta reint, gev mær av 

nýggjum fastan anda mær í brósti!” Lat okkum eisini biðja um hetta aftur og aftur, so 

at andin í okkum ikki sløknar.  

Petra Gregersen 
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Bræv frá útvarpsarbeiðnum ”Voice of Salvation” 

Eg takki Guði mínum, hvørja 

ferð eg hugsi um tykkum, við 

tað at eg altíð í hvørji bøn 

míni við gleði geri bøn fyri 

tykkum øllum, fyri samfelag 

tykkara um gleðiboðskapin 

frá fyrsta degi og líka til nú. 

Fil 1,3-5. 

Góðu stuðlar 

Vit vóru við til ”New Media 

Forum”, ið Far East 

Broadcasting Co. Ltd. skipaði 

fyri í Hong Kong. Her vóru 

fólk úr øllum heininum við 

við tí fyri eyga at menna 

útvarpsarbeiðið. Vit deildu øll 

okkara upplivingar og vitan 

og høvdu nógv kjak og góðar 

samrøður. Tað var avbera gott 

at vera við. Miðlaheimurin broytist í heilum 

og tað er tí umráðandi, at vit læra at brúka teir 

nýggju møguleikarnar, so menniskju kunnu 

hoyra gleðiboðskapin um Jesus. 

Aftaná fundin í Hong Kong ferðaðist Ilkka, ið 

er fjølmiðlaprestur úr Finlandi við okkum til 

Teipei, har hann undirvísti okkum um, hvussu 

APP'ar verða gjørdir (smá programmir til 

fartelefonir), sum kunnu spreiða 

gleðiboðskapin. Vit fingu nógv burturúr og 

biðja Gud um at geva okkum vísdóm til at 

nýta allar miðlar á besta hátt. Biðið fyri 

menningini av APP'um. Má Gud gjøgnum 

hesi programmir gera tað soleiðis, at øll í 

Kina hoyra hansara frelsandi rødd.  

Tíðindir: 

Brad Yu, leiðari á Voice of Salvation, var á 

fundi í Hong Kong og fekk nógv gott heim 

við. 

Í løtuni gera vit sendingina ”Happy Family”, 

sum handlar um bíbilska barnauppaling. Tað 

gongur væl, men biðið endiliga fyri hesum 

sendingum. 

 

Vit samstarva við bróðir Fan, ið rekur UNI 

FM 96.7 Radio Station. Hann sendir fleiri av 

okkara sendingum á YouTube gjøgnum ”OH 

My God Radio”, ið er ein beinleiðis 24 tíma 

kanal á alnótini. Tit eru vælkomin at vitja við 

at skriva ”Oh My God Radio” á YouTube á 

alnótini.  

 

Vit samstarva við China Lutheran Seminary í 

býnum Hsinchu um at gera sendingina ”500 

ár við trúbótini”. Vit vóna at hesar sendingar 

kunnu geva signing til kinesarar kring allan 

heimin.  
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Brøv frá lurtarum 

 

… Eg eri sera rørd av tí 

lívsvísdómi, sum tit 

deila í sendingini Cloud 

of Witness. 

Vitnisburðarnir minna 

meg á lýta á Gud, at liva 

í Kristi, so eg kann hava 

lív. Li Song. 

 

... Ì dag var eg í kirkju 

og míni foreldur 

skeldaðu meg 

tessvegna. Soleiðis 

hevur tað verið í 7 ár. 

Míni stakkals foreldur 

trúgva ikki á Gud. Eg 

vóni at mín familja vil 

umvenda seg og at Gud 

vil vísa miskunn og 

frelsa øllum teimum 

630.000 innbúgvunum í 

Heishan landslutinum. 

Li úr Liaoning).  

 

… Góði prestur. Hóast tú hevur úr at gera, so 

svaraði mínum brævi. Eg bleiv sera rørd og 

takksom fyri uppmuntringina. Ja, sum tú 

sigur, so leingi vit fylgja Gudi, so kann 

heimurin ikki kúgva okkum við sínum slatri. 

Systir Liu úr Svøríki 

 

… Bróðir Sha-Fan er fantastiskur. Hann 

greiðir frá Bíbliuni, so tað verður klárt og 

skiljandi fyri øll. Gud havi lov. Sendingin 

Children Bible Story brúkar orð og 

myndatalu, ið børnini skilja. Má Gud signa 

tykkum. Hsieh úr Taiwan.  

 

Takk fyri forbøn og stuðul. 

Vinarliga 

Brad Yu, Voice of Salvation 
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Hin lýsandi krossurin 

 
 

Asbjørn Kvalbein helt á Visjon Norge eina andakt um krossin, har hann segði nakað 

so: 

 

Ein maður, sum æt David, var fyristøðumaður 

í einum kristnum leguhúsi í Arkansas í USA. 

Oman fyri leguhúsið var ein heyggjur, og 

ovast á honum stóð ein lýsandi krossur. Hesin 

krossur var búmerki hjá leguhúsinum. 
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 Eitt vetrarkvøld bankaði ein maður á 

dyrnar í leguhúsinum og bað David koyra seg 

niðan til krossin. David var einki serligt fyri 

hesum, tí vegurin var brattur og hálur, men 

hin bleiv við at streingja á og segði, at tað 

hevði so stóran týdning fyri seg at koma niðan 

til krossin. 

 David gav tí eftir, og meðan teir koyrdu 

niðan, segði maðurin søgu sína. Hann hevði 

upplivað ymiskt, sum gjørdi, at hann var niðri 

í kolkjallaranum. Hann setti seg ein dagin í 

flogfar sítt og fleyg sær ein túr, og hann 

hugsaði nógv, um hann skuldi flúgva inn í ein 

fjallavegg og gera tað liðugt. Brádliga kom 

eitt tjúkt kavaæl og køvdi alt av. Hann 

gjørdist fjálturstungin og setti seg í samband 

við flogtornið í Little Rock. Teir spurdu hann, 

hvat ið hann sá niðri undir sær, tí so kundu 

teir siga honum, hvar ið hann var staddur. 

Men hann sá als einki, og tí var ógjørligt hjá 

teimum at rokna út, var hann var.  

 Brádliga sá hann ein lýsandi kross 

framman fyri sær. Tað fekk hann sagt 

teimum, og teir vistu beinanvegin, at hann var 

við leguhúsið og kundu geva honum 

positiónina. ”Tað var hasin krossurin, sum 

bjargaði lívi mínum,” segði maðurin, ”tí er 

tað, at eg vil sleppa niðan til krossin, hann 

hevur so nógv at siga fyri meg, hann eigur lívi 

í mær!” 

 

 Mong eru tey menniskju, sum kunnu siga tað 

sama sum hesin maður. Á krossinum doyði 

Jesus Kristus fyri øll menniskju. Har rindaði 

hann fyri allar heimsins syndir, so at hann 

kundi rætta okkum eitt kvittað skuldabræv. 

(Kol. 2,11-15) Tað er ikki løgið, at krossurin 

hevur nógv at siga fyri okkum, og tað heilaga 

blóð, ið har fleyt. ”Blóð Jesu, sonar hansara, 

reinsar okkum frá allari synd.” (1. Jóh. 1,7) 

”Jesus gekk við egna blóði sínum eina ferð 

med alla inn í halgidómin og vann æviga 

loysn.” (Hebr. 9,12) Men hetta er bert 

galdandi fyri tey, sum taka ímóti tí og takka 

honum fyri tað. 

 

Effie Campbell

 

 

Púra rættvís 
Arnfinn Clementsen 

Mær dámar so ómetaliga væl 

Hebrearabrævið. Her verður munurin millum 

gamla og nýggja sáttmálan lýstur út í æsir. 

 Tað er neyðugt at skilja boðskapin um 

rættvísi, tað kemur týðiliga fram í 

Hebrearabrævinum: ”For den som lever av 

melk, er et spedbarn og forstår seg ikki på 

budskapet om rettferdighet” ljóðar tað á 

norskum, á føroyskum ljóðar tað: Eingin, sum 

fær mjólk, er førur fyri at skilja orð rættferðar 

(orðið um rættvísina) – hann er jú barn.” 

Hebr. 5,13 V.D. 

 Eitt tað fyrsta, sum okkum tørvar at fáa 

fatur á sum kristin, er boðskapurin um rættvísi 

í Jesusi Kristi. Við trúnni á Jesus eru vit heilt 

rættvís, líka rættvís sum Jesus sjálvur. Um vit 

ikki síggja tað, verður kristnilívið eitt stríð at 

fáa sær rættvísi. So detta vit aftur í tað at 

gjalda fyri okkara syndir við góðum gerðum, 

olmussum og ofrum, men til onga nyttu. Tað 

einasta, vit kunnu gera, er at taka ímóti tí 

ofrinum og tí gávuni, sum varð givin eina ferð 

fyri allar, nevniliga Jesus Kristus. Tað setir 
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okkum í frælsi! Tá ið hetta verður grundvøllur 

okkara í lívinum, kunnu vit fara undir at vaksa 

í trúgv og menna okkara kristna lív. Um hetta 

ikki er grundvøllurin verður kristindómurin 

avmarkaður til eina religión við sjálvstrevi og 

fordøming. 

 Í ”Luthersku verðini” hava vit ofta lagt 

størri dent á lógina og syndina enn á rættvísi. 

Ofta hevur játtanin, at ”vit synda dagliga í 

tonkum, orði og gerð” verið nógv sterkari enn 

játtanin um rættvísi í Kristusi. Jesu blóð 

reinsar okkum frá allari synd, og okkum 

øllum tørvar hesa reinsandi kraftina í lívi 

okkara alla tíðina. Men gjøgnum trúnna á Jesu 

deyða og uppreisn eru vit lýst at vera rættvís. 

Tað er okkara støða og nýggi samleiki. 

 

 

  

Ein prædikumaður skrivaði nakað, sum 

greiðir frá hesum: ”Tú verður ikki til ein fisk, 

um tú dettur á bláman. Tú verður vátur. Tá 

ræður um at turka sær.” Tann, sum hevur tikið 

ímóti Jesusi er heilt rættvísur – alla tíðina. 

Men tá ið vit synda og falla, mugu vit ”turka 

okkum” og lata Jesu blóð reinsa okkum frá 

okkara synd. 

 Í 1. Kor. 1,30 fáa vit skilliga at vita, hvat 

ið tey, sum trúgva á Jesus og hava bjóðað 

honum inn í hjartað, eiga. Har stendur: ”… tit 

eru í Kristi Jesusi, sum er vorðin okkum 

vísdómur frá Gudi og rættvísi og halgan og 

endurloysing.” Alt hatta eiga vit í Jesusi. 

Halleluja! 

 Effie Campbell umsetti. 
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Føroyska Arbeiðið í Eliaskirkjuni  

 
Tíðindabræv summarið 2017  
 

Í hesum tíðindabrævi vilja vit steðga á við eitt neyðugt, men kanska gloymt orð: veking. Síðani ein 

lítlan tíðindastubba og at enda vangamynd, har Annika fortelur um útisetalívið.  

Hava vit stongt av fyri veking?  

Møguliga er tað so, at veking millum føroyingar í Keypmannahavn í roynd og veru ikki er nakað vit 

eru upptikin av. Kanska tí vit eru bangin og ikki vilja vísa veg til Jesus. Ella tí, at her er nemt at liva 

dupultlív og harvið eitt dovið kristinlív, sum førir til andaligan deyða. Møguliga hava vit vant 

okkum við, at onki hendir allíkavæl. Einaferð gjørdust vit sorgarbundin av, at menniskju vendu 

Jesusi baki, men hava síðani vant okkum við tað.  

Møguliga eru tað júst vit, ið standa í vegin fyri, at Guð kann grípa inn? Eins og Guð gjørdi í 

1930´unum, sum Christian Høj skrivar um, tá eitt nú missiónshúsið í Porkeri varð ov fult, og fólk 

lógu á tekjunum fyri at hoyra gleðiboðskapin og eftirfylgjandi upplivdu, at Jesus broytti teirra lív og 

lívsførslu. Í vekingini í Porkeri, har mestsum øll bygdin vendi um, var tað sermerkt, at fólkið vendi 

aftur til gomlu kristnu virðini. Tey hildu fast saman um brøðralagið, tey komu til harrans borð, tey 

vitnaðu um Jesus sínámillum, men eisini fyri familju og fólki annars. Tey arbeiddu, har sum tað var 

brúk fyri teimum. Og í Keypmannahavn er brúk fyri eini veking, so at fólk aftur venda sær til Guðs 

og lata seg tæna av honum fyri síðani at ganga í tænastu fyri menniskjum. Latið okkum tí biðja og 

arbeiða!  

Um summarið er ofta, at onkur flytir víðari og ynskja vit eisini her at siga takk til tykkum, sum hava 

verið partur av EK. Má Guð signa tykkara framtíð! Og til tykkum har heima – takið væl ímóti 

teimum sum flyta heim! Eisini gleða vit okkum serliga nógv til at síggja øll tykkum, sum flyta niður 

eftir summarið og vilja bjóða tykkum at vera hjartaliga vælkomin!  

 

Av tíðindum í várhálvuni kunnu vit nevna, at vit gjørdu tvær útferðir. Eina til Emdrupkirke, har vit 

vóru til guðstænastu við Jóannis Fonsdal. Og eina til Hans Egede til føroyska barnaguðstænastu við 

Borgny Hansen. Tvær væleydnaðar útferðir, hóast luttøkan kundi verið hægri. Harafturat má 

nevnast, at eitt par byrjaði eina Facebook-síðu við heitinum “Kom í form” fyri at eggja til 

bíbliulesna og hevur undirtøkan verið góð!  

Í heyst er EK-legan í døgunum 13-15 oktobur á Nordsjællands Efterskole, har Heri Elttør kemur at 

undirvísa um náðigávur, og hjálpa okkum at síggja, hvussu Guð vil, at vit brúka tær gávur hann 

gevur – eisini tær andaligu gávurnar! Øll eru hjartaliga vælkomin! Vit plaga at vera eini 50, men 

rúm er fyri omanfyri 100.  
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Heiti stólurin:  
Navn: Annika Osvaldsdóttir Sørensen 

Aldur: 23 Uppvaksin: Tórshavn 

Lesnaður/arbeiði: Fysioterapilesandi og 

“studiejob” í eini venjingarmiðstøð  

Lívið sum útiseti við 3 orðum:  

Trupult, men spennandi og mennandi.  

Og fleiri enn 3 orð:  

Tað er spennandi at hava klipt 

nalvastrongin heilt og at sleppa at royna 

seg á egnum beinum. Eg møti nógvum 

avbjóðingum, bæði fakligum og 

andaligum, sum eg altíð royni at taka 

sum nakað gott, tí at um eg ikki fekk 

avbjóðingar, so var eg helst vorðin ov 

flógv andaliga. Tað kann stundum verða 

rættiliga stríggið, tá ið lesnaðurin fyllir 

ov nógv, men tá er at halda fast við 

bíbliulesnaðinum og bønini, tí sum eg og 

maðurin plaga at taka til ”a chapter a day 

keeps the devil away”, og tað kunnu vit 

sanna.  

Hvønn týdning hevur EK fyri teg?  

Tað hevur sera stóran týdning, tí at eg fái 

møguleika til at møta øðrum trúgvandi, 

sum eru í sama báti: langt burturi frá 

familju og undir lesnaði. Soleiðis kunnu 

vit skilja hvønn annan og stuðla hvørjum 

øðrum. EK gevur mær eisini møguleika 

at mennast í trúnni, og tað, at eg sleppi at 

hava lut í Kristi arbeiði í 

Keypmannahavn, er fantastiskt!  

 

Hæddarpunktið hesa hálvuna?  

At verða spurd um at koma við í stýrið í 

Eliaskirkjuni, har eg veruliga føli, at eg kann 

gera mun, av tí at eg brenni fyri ungum fólki.  

Yndis bíbliuørindi:  

Í løtuni er tað Jóh. 14, 12, har Jesus sigur, at 

hvør tann, sum trýr á hann, skal gera enn  

størri gerningar enn Jesus sjálvur. Vit hava 

annars lyndi til at hugsa ov lítið um okkum  

sjálv, at vit ikki kunnu tað sama sum Jesus, 

tann størsti! Men eins og hann er í faðirinum,  

og vit eru í honum, kunnu vit alt við Guðs 

kraft – eisini tað ómøguliga.  
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Ein stutt heilsan:  

Eg veit, hvat mann typiskt hugsar um okkum, 

sum flyta niður at lesa: ”hon er sikkurt endað 

sum øll hini, sum flyta niður”. Eg veit eisini, 

at fleiri spyrja eftir okkum útisetum og høvdu 

ynskt, at vit vóru meiri sjónlig í Føroyum. Eg 

haldi tó, tað er rættiliga torført hjá okkum at 

vera sjónlig, tá ið vit eru í Føroyum, av tí at 

tað oftast er í feriutíð, og flestu ungdómsmøtir 

av tí sama eisini eru í feriu. Tað merkir tó ikki 

neyðturviliga, at vit ikki framvegis eru virkin. 

Persónliga ynski eg í øllum førum framvegis 

at vera virkin, tá ið eg komi aftur til Føroya 

eftir loknan lesnað. Vit síggjast!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í stýrinum fyri arbeiðið eru  
 

Jákup E. Petersen (formaður)  

Heðin Arge (næstformaður)  

Jóhannus Mikkelsen (skrivari)  

Rúni A Mortensen (kassameistari)  

Petur Pauli Mikkelsen (kunningarfólk)  

Annika O. Sørensen (nýggj)  

Lilja Gregersen (nýggj) 
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Esav og Jákup 

Tá ið Ísakur og Rebekka høvdu verið gift í tjúgu ár, fingu tey tvíburar. 

Tann, sum var føddur fyrst, varð kallaður Esav og hin Jákup. Teir líktust 

ikki. Esav var loðin um allan kroppin, men tað var Jákup ikki. Sum Esav 

vaks til, gjørdist hann veiðimaður, og Jákup seyðamaður. 

Av tí at Esav var tann eldri av teimum, hevði hann ymiskar forrættir fram 

um Jákup, t.d. viðvíkjandi arvi og signing. Ein dagin, tá ið Esav svangur 

og troyttur kom av veiðiferð, seldi hann Jákupi síni forrættindi afturfyri at 

fáa eitt sindur av mati frá honum. 

Tá ið Ísakur var vorðin bæði gamal og blindur, bað hann Esav koma til sín, 

so at hann kundi vælsigna hann, men fyrst bað hann hann fara út at veiða 

sær eitt djór og gera tað til. Hetta hoyrdi Rebekka, og hon, sum var so góð 

við Jákup, bað hann ístaðin fara inn til faðirin at verða vælsignaður. Tað 

dámdi Jákupi ikki, hann var bangin fyri, at Ísakur fór at finna út av tí. Men 

Rebekka bað hann fara eftir tveimum geitarlombum, sum hon so gjørdi til, 

og so seymaði hon skinnini av geitarlombunum um hendurnar og hálsin á 

Jákupi, so at Ísakur skuldi halda, at hann var Esav. 

Jákup fór inn til pápa sín, men fyri at vera vísur í, at tað var Esav, tók 

Ísakur í hondina á Jákupi. Tá segði hann, at hetta vóru hendurnar hjá 

Esavi, men at tað ljóðaði, sum at tað var røddin hjá Jákupi. Ísakur spurdi 

Jákup, um hann var Esav, og hann játtaði. Síðani vælsignaði hann Jákup. 

Tá Esav fann útav, at Jákup hevði svikið hann, gjørdist hann óður og 

ætlaði at drepa hann, men Jákup flýddi til mammubeiggja sín Lában og 

arbeiddi hjá honum í mong ár. 

 

 

Petra Gregersen 
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             Hvørjir eru hesir? 

 

__ __ __ __                             __ __                                  __ 

__ __ __ __ 

 

Setið runding um tað,                                                    Setið fýrkant um tað,   

sum hesin eigur.                                                             sum hesin eigur 
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Ein  ávarðing 

Kendi enski prædikumaðurinRowlamd Vill, segði einaferð í einari 

talu: ”Av tí at eg tali álvarsamt við fólk, um týdningin av teirra 

sáls frelsu, kalla tey meg ein droymara og ein háfloygdan persón”. 

Tá eg ein dagin, var heldur tíðliga á veg í kirkju, gekk eg mær ein 

túr niðan á ein heyggj, har nakrir menn vóru í holt við at skumpa 

sand. Tá var eg vitni til eitt stórt omanlop, sum tók tríggjar mans 

við sær. Eg rópti so hart sum eg var mentur um hjálp. Rópini 

hoyrdust inni í býnum. Tá ið hjálpin kom, vóru tveir av 

monnunum bjargaðir. Tað var eitt stórt undur. Ta ferðina, kallaði 

eingin meg ein droymara. Hví skal eg tá verða kallaður ein 

droymari, tá ið eg sigið við hin gudleysa, at vegur hansara endar í 

ævigari glatan? Men kallið tit meg hvat tit vilja. So leingi sum eg 

orki, vil eg rópa á tey gudleysu: ”Leitið til friðskjólið, sum boðað 

verður tykkum í gleðiboðskapinum, nevniliga Jesus Kristus”. 

Lea Juul umsetti.     

KMF blað nov. 2014 
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