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Gerandisbúni og høgtíðarbúni 

Hans Erik Nissen skrivar 

 

Nógv andligt fátækdømi kemst av, at ein 

kristin ikki ger sær greitt, at í lívinum 

sum Guds barn eru tveir búnar: Ein 

gerandisbúni og ein høgtíðarbúni. Mong 

kristin halda, at tey bert hava ein búna - 

gerandisbúnan. 
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Gerandisbúnin 

 

Trúgvin er ongantíð uttan góðar gerðir. 

Eingin kemur inn í eitt satt lívssamband 

við Jesus uttan samstundis at byrja eina 

nýggja ferð. Syndir verða lagdar av. Eitt 

stríð á innara vígvøllinum er byrjað. 

Holdið girnast móti andanum og andin 

móti holdinum. 

Samstundis kallar Harrin inn í tænastu í 

Guds ríki. Ein partur av hesi er 

eyðsýndur, men tað mesta er fjalt. 

Uppgávurnar eru ymiskar. Mong í Guds 

meinigheit hava tørv á vitjan og 

upplívan. Kallið at vera við í tænastu 

fyri ung og eldri er sterkt. Missiónin er 

heldur ikki ein sak fyri serliga áhugað. 

Tað skulu nógvar hendur til at bera hana 

fram fyri Gud og geva trúboðarum og 

innføddum hjálparfólki breyð á borðið 

hvønn dag. 

Og so tann fjalda síðan av 

gerandisbúnanum: Ein týdningarmikil 

partur av tænastu tíni er bert kendur av 

Gudi. Hann hevur ein týdning, vit ikki 

fata. Eins og vit likamliga fóru um koll, 

um vit ikki vórðu hildin uppi innanífrá, 

soleiðis føra heilagir menn og heilagar 

kvinnur signingina niður yvir Guds børn 

gjøgnum ta tænastu, sum tey fremja fjalt 

fyri øllum heiminum. 

Tín gerandisbúni liggur klárur í somu 

løtu, tú verður Guds barn. Navn títt  

 

 

 

stendur á honum. Tað er ikki ein 

sjálvboðin sak, um tú vilt lata teg í hann. 

Tað skalt tú gera, í og við at tú ert 

kristin. Kortini er tað ikki so, at Harrin 

noyðir teg. Hann gleðist um, at tú 

gongur í Jesu sporum av fríum vilja og 

kærleika. 

 

Uttan gerandisbúna 

 
Tað eru kristin, sum ikki vilja bera 

gerandisbúnan. Tey falla frá trúnni. Tað 

er ikki møguligt at varðveita lívið í 

Gudi, um tú ikki vilt liva tað kristna 

lívið. Tín kristindómur verður uttan 

jarðarsamband. Tú verður ein kristin 

bert av skili og í tí er eingin frelsa. Tað 

er við hjartanum, tað verður trúð til 

rættvísi. 

 

Bert gerandisbúni 

 

Sum tað er torført at verða verandi mitt 

á vegnum. Soleiðis er í mongum 

spurningum. Tað eru nevniliga eisini 

kristin, sum ikki vilja vera í øðrum enn 

gerandisbúnanum. Tað er honum, tey 

støðugt eru upptikin av. Næstan allar 
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hugsanir teirra snúgva seg um, hvussu 

tey skulu vera og hvat tey skulu gera. 

Uttan at tey sjálvi gera sær tað rættiliga 

greitt, eru mong endað í lógartrældómi. 

Gleðin rennur úr kristnilívinum. Tey 

slíta seg upp av øllum tí, tey sjálvi skulu 

virka. Tey verða bæði vónbrotin av og 

beisk ímóti samkristnum, sum lata tey 

vera einsamøll um arbeiðið. 

 

Tað er eitt djúpt samband millum hetta 

og ta sannroynd, at gerandisbúnin altíð 

hevur bæði hol og blettir. Ongantíð 

verður tænasta mín fyri Gud, soleiðis 

sum hon skuldi. Altíð ákærir hon. Tað er 

so nógv, sum miseydnast. Her í hesum 

heimi er syndin við í øllum og gevur 

øllum tí vakra eitt fremmant, rangt skap. 

Soleiðis syngur Lina Sandell og hon 

hevur rætt. 

Tí verður tú fyltur av mótfalni, tá tú í 

einsomum tímum lítur at gerandisbúna 

tínum. Hvat varð tað til? Hvat fekk eg 

av skafti gjøgnum tey mongu árini? Hví 

vórðu mínir dreymar og mín djúpi 

longsul ikki til veruleika? 

 

Høgtíðarbúnin 

 

Ein kristin skal ikki fram fyri Gud í 

gerandisbúnanum. Tað gloymir tú ofta, 

tá tú heldur dómadag yvir teg sjálvan. 

Gud hevur givið tær ein annan búna. 

Tað eru brúdleypsklæðini. Tað eru 

teimum, tú ert í, tá tú skalt fram fyri 

Harran. Tá er eingin dugur í tínum 

kloddum og spjarrum. 

Eg eri sannførdur um, at nógv neyð og 

fátækradømi millum Guds børn kemst 

av, at mong kristin sjáldan síggja seg 

sjálvi í hesum búna. Tey tora ikki at 

síggja seg sjálvi fullkomin í tí, sum ein 

annar hevur gjørt fyri tey. 

Men eg heiti á teg um dúgliga at síggja 

teg sjálva/n í tí mest fullkomna 

búnanum av øllum: Jesu rættvísis hvíta, 

reina og skínandi búna. 

Tað er ein búni, sum tú ongantíð hevur 

gjørt teg verdan at bera. Tað hevur ein 

annar gjørt í tín stað. Hann er ikki vovin 

av tínum gerðum. Hvør einasti tráður í 

honum ber Jesu dám. Hann slepti síni 

egnu dýrd, fyri at tú skuldi hyljast æviga 

í hana. Og hann gjørdi tað eftir einum 

einasta degi. Fyrst leið hann seg 

ígjøgnum lívið undir háði og spotti. 

Tínæst bar hann allar tínar syndir upp á 

krossin, har hann varð sónoffur fyri 

Gudi. Og so veitti hann tær alt sítt verk 

uttan nakran verdugleika og ágóða frá 

tær. 

Hvat er tín egni ófullkomileiki mótvegis 

náðinnar dýrd? Hvat hevur tað at siga, at 

so nógv er miseydnast tær, tá alt er 

eydnast Jesusi? Hvat hevur tað at siga, 

at tað alsamt er undirskot á tíni kontu, tá 

tað er ævigt yvirskot á hansara? Hevur 

tú hugsað um, at alt Jesu ríkidømi er títt? 

Tær trýtur avgjørt einki. Tað veruliga í 

tínum lívi kann ikki verða betri, enn tað 

er. Einki kann leggjast afturat Jesu 
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kærleika. Hann er fullkomin í kenslu, 

vilja og gerð. 

 

Lovsongstónin 

 

Sum tað er fríandi at hoyra 

lovsongstónan. Okkara millum hava vit 

kristin, hvørs hjørtu eru fylt av Jesusi. 

Mong teirra hava tað torført í tí ytra. Tey 

hava tað heldur ikki so lætt á tí innara 

vígvøllinum. Andi teirra er 

sundurbrotin. Gud hevur gjørt tey til 

einkis. Samstundis síggja tey dýrdina í 

gleðiboðunum. Tey síggja, at tey eru 

frelst fullkomiliga av Jesusi. Tey gerast 

ikki troytt av at prísa Harranum fyri tann 

frelsubúna, hann hevur latið tey í. 

Brúdleypsklæðini eru ein ogn, sum tey 

ikki kunnu samanbera við nakað annað. 

Tey eru stutt og greitt teirra alt. Tey 

mugu fegnast og prísa Harranum fyri 

tey. 

At møta tílíkum kristnum skapar eina 

nýggja frelsugleði í hjartanum. Støðan í 

hjarta teirra føðir eina bøn inni í einum 

sjálvum: Harri, lat eygu míni upp, so eg 

síggi dýrdina hjá brúdleypsklæðum 

mínum. 

Hugsa tær, eg sleppi at geva tíð og orku 

í Harrans tænastu. Eg haldi ikki, at tað 

kann koma nakað burturúr, tá amboðið 

er, sum eg eri. Men eg veit, at tað er 

Gud, sum gevur ávøkst. Og so veit eg, 

at Guds ríki er borið út um heimin av 

heilt vanligum kristnum. 

Alt hongur saman við, at Harrin kemur 

ímóti mær við náði. Tað gjørdi hann, tá 

eg varð frelstur. Og tað ger hann hvønn 

einasta dag. Eg livi jú av náði sum 

mínum dagliga breyði. Og í lívinum og 

tænastuni fyri hann er alt eisini náði. Tí 

er tað í øllum bert Lambið, sum skal 

verða ærað – nú og í allar ævir. 
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Andakt 
 

Byrja umaftur! 

Soleiðis ljóðaðu orðini til mín. Orðini komu frá leiðaranum í kristnu 

ungdómssamkomuni, sum eg var partur av. Byrja umaftur. Ja, tað var uttan iva eitt gott 

hugskot. Tí trúgvin var spakuliga um at hvørva, sum sandur fer millum fingrarnar. 

Eg hevði luttikið í eini møtirøð og sitið undir Guðs orði. Í hesum sambandi varð eg 

biðin um at siga Jesusi ja. Tað hevði eg ikki gjørt áður. Men so eitt kvøldi eftir møti, 

fall eg á knæ við songarstokkin og segði Guði, at nú vildi eg hoyra honum til. Og hetta 

fylti meg við gleði. 

Í teimum komandi vikunum hendi nakað undarligt. Gleðin, eg hevði fingið, fjaraði 

burtur. Tí fekk eg hug at fylgja boðunum til aftur at byrja trúarinnar lív við Guði. Men 

eisini henda nýggja byrjan endaði við tómleika og ongari gleði.  

Eftir hetta komu vikur, har eg las nógv í Bíbliuni. Tá gekk tað upp fyri mær, at tað, 

sum hjálpir menniskjum, sum trilva í trúnni, ikki fyrst og fremst liggur í okkara játtan 

til Jesus, men hansara játtan til okkara. Raðfylgjan er eftir orðum hansara til 

lærusveinarnar: 

Ikki tit hava útvalt meg; men eg havi útvalt tykkum (Jóh 15,16) 

Hesi orð góvu mær mót. 

Trúarlívið við Jesusi byrjar ikki við at læra at kenna kristindómin, men at við fata, at 

Jesus er komin til okkara, tí hann vil fylgjast við okkum. Soleiðis er tað enn í dag. Tí 

sleppa vit at byrja ein nýggjan dag vitandi um Guðs kærleika. Guð ynskir, at vit skulu 

verða børn hansara. Hesum sleppa vit at trúgva og hvíla í. Trúgvin er heilt einfalt 

okkara JA til Jesus. Sprottið úr hansara JA til okkara. 

 

Týtt úr bókini: 99 stykker brød eftir Samuel Roswall.        Sólvá Syderbø týddi 
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Tíðindabræv nr 10 úr Mongolia 

Nú er ein løta liðin síðan síðsta 

tíðindabræv. Tað er næstan ein 

sjálvfylgja eftir hondini, at okkara 

gerandisdagur hevur verið nógv 

ávirkaður av korona – ella vandanum 

fyri korona. Tí enn er ongin tilburður 

staðfestur í Mongolia annað enn á  

flogvøllinum. Og øll sum koma inn í 

landið verða beind í sóttarhald av 

myndugleikunum í fýra vikur, áðrenn 

tey sleppa út millum fólk. Við stongdum 

mørkum og sóttarhaldi hava 

myndugleikarnir sostatt hildið korona 

úti av landinum. 

 

Í mai og juni byrjaði landið spakuliga at 

opna aftur. Vit fóru undir at hava 

gudstænastur aftur og fingu eisini vitjan 

av familjuni Bakers, ið eru send út av 

einari amerikanskari lutherskari kirkju. 

Saman fóru David Baker og Silas fleiri 

ferðir út til fólk, ið liva í teltum úti á 

landinum. Hesir túrarnir eru sera 

áhugaverdir av tí, at vit ikki vita, um vit 
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megna at finna fólk har úti. Tey flyta 

víða um, og júst nær tey eru hvar er ilt 

at meta um hjá okkum. 

Hesaferð gekk tað tó sera væl. Á einum 

túri vitjaðu vit nøkur kristin, ið veltu 

eplir og gularøtur. Hóast tey høvdu úr at 

gera, so gekk bert ein lítil løta, so høvdu 

tey savnað fleiri enn 30 fólk til 

gudstænastu og kókað kjøt. Tað var ein 

fragd at sita har úti og lovsyngja saman 

við hesum fólkunum. 

Eina aðru fer funnu vit eina kristna 

familju, sum ikki hevði havt vitjan av 

kristnum í tvey ár. Hóast tey ikki høvdu 

holla vita um Skriftina høvdu tey 

varðveitt trúnna. Tey lesa í Bíbliuni, 

men hava trupult við at skilja tað sum 

stendur. Vit høvdu møti saman við 

teimum og góvu teimum eisini 

barnabíbliur, sum vit vóna at tey lesa 

fyri sínum børnum og eisini sjálvi skilja 

betur og fáa nakað burturúr. 

Í Khovd var skipað fyri fyrilestri um 

barnaarbeiði. Ein kona frá tí mongolsku 

luthersku kirkjuni undirvísti um 

barnaarbeiði og hvussu vit undirvísa 

børnum. Hetta var sera stuttligt og 

gevandi fyri teimum uml. 15 

kasakkunum, sum vóru komin saman at 

lurta og læra. 

Verkætlanin fyri børnum við tarni, sum 

Julianna arbeiðir við, hevur verið meint  

rakt at korona. Tó eru summi tiltøk 

endiliga byrjað. Fundir hava verið við 

foreldrafelagið hjá børnum við tarni og 

eisini hevur ein lega verið hildin, har 

foreldur hava fingið undirvísing. Børn 

við tarni luttøku eisini og fingu 

upptrening og ein lækni kannaði tey fyri 

at vita, hvussu vit best kunnu hjálpa 

teimum. Eisini hava royndir verið 

gjørdar fyri at leita upp børn við tarni, 

soleiðis at tey kunnu fáa ta viðgerð, sum 

teimum tørvar. 

Hóast Silja hevur trivist væl í Khovd 

hevur hon longst illa eftir, at hava ung á 

saman aldri at vera saman við. At ganga 

í flokki við sínum yngri systkjum hevur 

verið eitt sindur avbjóðandi, og hon 

spurdi tí, um hon kundi sleppa á 

eftirskúla í Danmark. Hetta góðkendi 

NLM. Hon var tó so óheppin at detta av 
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einum hesti og meislaði seg nakað. Hon 

fekk viðgerð bæði í Khovd og  

Ulaanbaatar.

Tann 15. juli fingu vit pláss á einum 

flogfari úr Ulaanbaatar til Seoul og 

síðan frá Seoul til Amsterdam og haðani 

til Keypmannahavnar. Vit eru nú í 

Danmark og Silja hevur fingið viðgerð 

her. Nú gongur skjótt framá og um eina 

viku byrjar hon á tí kristna 

eftirskúlanum Hedemølle í Jyllandi. Vit 

koma sjálvi heim til Føroyar í farloyvi 

11. august og ætla at vera heima til 20. 

oktobur. Hetta krevur tó, at Mongolia  

opnar síni mørk fyri útlendingum. 

Markið hevur higartil verið stongt, men 

vit vóna og biðja eftir, at vit kunnu 

sleppa inn aftur í landið í heyst. 

Meðan vit eru heima í farloyvi vera 

lærarin Maiken og volontørurin 

Rebecca verandi í Khovd. Tær skulu 

millum annað arbeiða við tiltøkum fyri 

teimum ungu í mongolsku luthersku 

kirkjuni í Khovd. 
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Bønarevni: 

At fleiri mugu hoyra gleðiboðskapin í Mongolia 

At Silja má trívast væl á eftirskúlanum 

At tíðin heima má gagnast okkum øllum væl 

At Mongolia má opna mørkini, so vit sleppa aftur til Khovd 

At tað má gangast Maiken og Rebeccu væl í Khovd 
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Bið størri bønir 

”Tit girnast og hava ikki … av tí at tit biðja ikki.” Ják. 4,2 

  

Hvussu stór er tín orka og títt áhaldni, tá 

ið tað ræður um bøn? 

 Tá ið Elia segi við Elias: ”Sig, hvat 

tú vilt hava meg at gera fyri teg, áðrenn 

eg verði tikin burt frá tær!” svaraði 

Elisa: ”Lat tvífaldan part av anda tínum 

falla á meg!” (2. Kong. 2,9) V.D. 

 Summi okkara høvdu verið skelkað 

av svari hansara og høvdu hildið hann 

verið erpnan og hugmóðigan og sagt: 

”Tú skuldi eyðmýkt teg og verið 

takksamur fyri tey forrættindi, sum tú 

hevur at sleppa at tæna einum so stórum 

profeti sum Elia, og tú átti at hildið teg 

verið hepnan, um Gud loyvir tær at 

halda á við hansara tænastu. Men Elisa 

var ikki ræddur ella lítillátin, og Elia 

gjørdist ikki firtin. Hvussu endaði so 

alt? 

 Elisa fekk sín tvífalda part og endaði 

við at gera dupult so mong undurverk 

sum Elia. Tá ið tú biður, sigur Gud ikki: 

”Lat tína umbøn vera rímiliga og 

lagaliga.” Hann vil hava teg at biðja til 

”tann Gud, sum gevur øllum gjarna og 

uttan átalur.” Ják.1,5. 

 Sum hetta er eitt stórt lyfti: ”Heit á 

meg,  og eg gevi tær heidningafólk í arv 

og í ogn jarðarríkið alt.” Sál. 2,8 

Avmarka ikki Gud! Hugsa um hetta: 

Um Hann er villigur at geva tær 

”tjóðirnar í arv”, so vil Hann púra vist 

frelsa tíni kæru, grøða kropp tín, og geva 

tær tað starvið, tann bústaðin ella tað 

sambandið, tú hevur biðið um. Jesus 

segði: ”… hvat tit so biðja í navni 

mínum, tað skal eg gera…” (Jóh. 14,13) 

 Bara tvær ferðir í Skriftini lesa vit 

um, at onkur hevur sagt okkurt, sum 

fekk Jesus at undrast. Í báðum førum var 

tað ein sýning av treytaleysari, 

heilhugaðari trúgv hjá einum heidningi 

– sum tey religiøsu hildu, ongan rætt 

hava til Guds undur. 

 So orðið til tín í dag er: Bið størri 

bønir! 

”… et Ord til Dagen” 

Effie Campbell umsetti.
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Hundarnir? 

Ein maður talaði um ikki at synda upp á 

náðina. Jesus hevur keypt okkum so 

dýrt. Um vit rættiliga seta okkum niður 

at hugsa um, hvat ið hann mátti fara 

ígjøgnum fyri at keypa okkum aftur inn 

í Himmalin, so høvdu vit ikki traðkað 

hansara dýra frelsuverk so undir fótum. 

Hann var illa hagreiddur og píndur, og 

harafturat bar hann eina tunga byrði á 

bakinum, nevniliga allar heimsins 

syndir, sum eru gjørdar upp gjøgnum 

tíðirnar hjá øllum ættarliðum. Vit hava 

ikki tað rætta sinnalagið, um vit hugsa: 

ja, nú eri eg frelstur, og nú kann eg liva, 

sum mær líkar. Tá synda vit upp á 

náðina, og tað gongur ikki. 

 So las maðurin eitt petti úr síðsta 

kapitli í Bíbliuni: ”Fyri uttan eru 

hundarnir og gandakallarnir og 

horkallarnir og manndrápararnir og 

skurðgudadýrkararnir og hvør tann, sum 

elskar og fer við lygn.” Opb. 22,15. 

Hetta eru tey, sum ikki sleppa inn í Tað 

nýggja Jerusalem. Les allan 21. og 22. 

kapittul, har fáa vit eina grundiga 

frágreiðing um nýggja Jerusalem. 

 Men latið okkum fara aftur til 

skriftstaðið. Hundarnir eru teir, sum 

fyrstir eru nevndir burtur úr 

syndahópinum. Hvørjir eru so 

hundarnir? Pætur kemur inn á tað í 2. 

Pæt. 2,22: ”Tað hevur gingist teimum 

eftir hinum sanna orðtakinum: ”Hundur 

vendir aftur til spýggju sína, og tvigin 

súgv til at velta sær í skarni.” Tað 

meinast við, at fólk, sum eru vorðin 

frelst, fara út aftur í heimin og liva á 

sama hátt, sum tey gjørdu 

frammanundan. Men Jesus biður í 

høvuðsprestabønini: ”Heimurin hevur 

hatað teir, av tí at teir ikki eru av 

heiminum, eins og eg ikki eri av 

heiminum.” Jóh. 17,14. Vit liva í 

heiminum, men eru ikki av honum. Tað 

ber ikki til at standa við einum beini í 

hvørjum leiri, so detta vit niðurímillum. 

Vit eru kallað at vera ljós og salt í hesum 

heimi. Hetta lunkaða vil Jesus ikki hava. 

Tá lovar hann at spýggja okkum út úr 

munni sínum. Opb. 3,16. 

    

 Effie Campbell.  
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