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Víntræið og fruktin 

Eitt eyðkennið hjá teimum trúgvandi er, at tey bera ávøkst. Men 

hvat meinar Harrin við, tá ið hann talar um frukt? 
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Nógv vilja uttan at hugsa seg serliga nógv um, 

svara soleiðis: At bera frukt er at gera góðar 

gerningar. Vit vilja tó traðka nærri inn á 

spurningin og hyggja at, hvat Jesus og 

ápostlarnir hava sagt um hetta. 

Tað eru gerningar, sum eru ”ávøkstur 

Andans”, tað er satt. Men tað eru eisini 

gerningar, sum útattil líkjast fullkomiliga og 

tó ikki eru fruktir Andans. Skriftin leggur ein 

øgiligan dent á motivini. Hon skilir millum 

fruktir og gerningar. Eftir at Paulus í Gal.5 

hevur tala um ”gerningar holdsins”, brúkar 

hann sum mótsetning her til úttrykkið: 

”ávøkstur Andans”. Við hesum úttrykkið vil 

hann vísa okkum nakað, sum ikki kann koma 

fram av okkara avgerð ella eftir eini reglu, sum 

vit skulu fylgja, men sum stillisliga veksur 

fram, sum ein náttúrulig fylgja av, at vit hava 

Guð Anda. Tí mugu vit neyvt skilja ímillum 

gerningar og ávøkst. Skilja millum tað sum er 

okkara egna, tað, sum skyldast okkara náttúru 

og uppaling, ja, sum er lóggerningar, og so 

Andans ávøkst – ella sum Jesus sigur tað her: 

ávøksturin av at vera sameindur við hann. 

Um vit vilja hava eitt ógvuliga gott dømi uppá, 

hvat ávøkstur Andans er, nýtist okkum bara at 

hyggja at tí fyrsta ávøkstinum, sum Paulus 

nevnir í Gal.5, nevniliga kærleikin. Jesus hevur 

greitt sagt: ”Á tí skulu allir kenna, at tit eru 

lærusveinar mínir, um tit hava kærleika hvør 

til annan”( Jóh. 13,35).  Og Jóhannes talar ferð 

eftir ferð um kærleikan til brøðurnar, sum tað 

avgerandi eyðkennið á Guðs børnum. Tí skulu 

vit líka siga nakað fyrst um hann.  

Kærleikin til brøðurnar – vil beinanvegin 

onkur siga – hann kann neyvan brúkast sum 

eyðkenni á teimum trúgvandi. Tað er alt ov 

lætt at elska tey, til at vera eitt eyðkenni. Um 

onkur setti mær forboð fyri at elska tey, tá 

hevði tað veri verri. Men at elska tey, sum 

søkja Guð, tað er jú bara at fylgja tí djúpastu 

trongd í sínum egna hjarta – tað er sjálvsagt.  

Men tað heldur heimurin tó ikki. Lærusveinar 

Mósesar og hyklararnir heldur ikki. Fyri tey 

var tað langt frá nøkur løtt søk at elska tey 

trúgvandi. At elska ein ella annan trúgvandi, 

sum hevur vunnið teirra hjarta við nøkrum 

tímiligum góðum, hann hevur víst teimum, tað 

kunnu tey nokk. Elska tey, sum tey eru samd 

við, kunnu tey eisini. Men veruliga av hjarta 

elska øll tey, sum elska og søkja Guð, tað 

kunnu tey ikki. Tey kundu heldur eftirlíkna alt 

annað, sum hevur við kristindómin at gera, enn 

júst hendan kærleikan. Tey vera avdúka við 

einum djúpum fíggindskapi til tey trúgvandi – 

og tá serliga til tey, sum eru allar mest yvrig 

fyri Guð og hansara æru. Tey leita við sínum 

eygum eftir øllum, sum kann finnast av 

manglum og feilum hjá teimum kristnu, teska 

til onnur um tað og gera tað verri enn tað er. 

Hvør einasti feilur, tey kunnu fanga tann 
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trúgvandi í, er eitt ríkidømi, sum tey loyniliga 

gleða seg yvir.  

Soleiðis er kærleikin ikki. Hann ”gleðir seg 

ikki yvir órættvísini, men gleðist saman 

við sannleikanum, kærleikin øvundar ikki; 

reypar ikki og blæsur seg ikki upp.(1.Kor. 

13,4.) Fellur ein kristin, so syrgja hini. Tey 

royna doyva taluna um tað og í kærleika at 

reisa tann, sum er fallin. Tað er sum Paulus 

sigur; ”líður ein limur, tá líða allir limirnir 

við.”  

Hendan kærleikan hava vit nú ikki av 

náttúruni. Í allari menniskjanáttúru liggur tann 

fíggindskapurin, sum vit nevndu í áðni – 

fíggindskapurin millum ormin og avkom 

kvinnunar, sum vit lesa um í 1.Mós.3. Nær 

fekk tú tá hendan kærleikan, sum fyllir teg á 

ein slíkan hátt, at hann er blivin náttúruligur 

fyri teg, og er tað, sum títt hjarta leingist so 

innarliga eftir? Nær fekst tú hann? Var tað ikki, 

tá ið tú sjálvur dømdur og neyðarsligur, leitaði 

og fanst frelsu í Kristusi? Altso er tað ein 

ávøkstur av sameiningini við Jesus. Tað er tí 

hesin kærleikin fellur tær so lætt. Tað er ikki 

ein lógargerningur, men ein ávøkstur Andans. 

Tú hevur ikki trupult við at tvinga títt hjarta til 

at elska.  

Hetta er at standa, ikki í  bókstavsins gamla, 

men í nýggja lagi Andans.  

Á sama hátt við tí vanliga kærleikanum. 

Meðan grundtrekkið í menniskjanáttúruni er 

eginkærleiki – man livir fyri sær sjálvum, 

hugsar um bara seg sjálvan, samlar til sín sjálvs 

og hugsar ikki um neyðina hjá hinum – so 

hevur tú gjøgnum sameiningina við Jesus 

fingið ein slíkan innstilling, at tú ikki kanst lata 

vera við at virka fyri at onnur skulu hava tað 

gott.  

Ein heilt náttúrulig samkensla við øðrum, sum 

líða, kann nokk seta heimsins børn í  gongd 

við at hjálpa teimum við likamligari neyð, men 

tann andliga neyðin, sum tey eru umgird av til 

allar síður, nemir tey ikki tað allar minsta. 

Hyklarar og farisearar kunnu vera rættiliga 

upptiknir av syndunum og óndskapinum hjá 

menniskjum, men í kærleika at virka fyri at tey 

skulu venda um til Jesus og vera frelst, tað 

kunnu teir ikki.  

Men hvat virkar ikki náðin og sameiningin við 

Frelsaran! Tað mest einfalda menniskja líka 

væl sum tann mest lærdi byrja við at  virka fyri 

at medmenniskjuni skulu venda um og vera 

frelst. Antin við persónligari samtalu ella við at 

spreiða góðan kristiligan litteratur samtíðis við 

at man í bøn ber tey fram fyri Guð.  

Her undir hoyrir eisini tann fruktin av trúnni, 

sum bæði Paulus og Dávid tala um: ”Eg trúði, 

tí talaði eg!” Tann sum veruliga trýr, klárar 

ikki at halda hesa gávuna fyri seg sjálvan. Tí at 
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muður hansara mælir tað, sum hjartað er fult 

av”. Heimurin er harafturímóti stummur 

andaliga. Hann kann tala túsund orð um alt 

møguligt annað, bara ikki um Frelsaran. 

Hyklarar og gerningsrættvís kunnu væl tala um 

religiøs evnir og tala um syndina hjá øðrum og 

hvussu hini eru villleitt, men um Lambið, um 

náðina í Kristusi, kunnu tey ikki tala eitt orð. 

Og um man royndi at biðja tey um tað, so 

hjálpti tað einki – tey kunnu ikki.  

Tú harafturímóti kanst, eftir at tú ert komin 

í sameining við tín frelsara, ikki hugsað tær 

nakað kærari evnið. Tað, sum fall tær so tungt, 

er nú blivið tín innasta trongd. Eingin nýtist at 

biðja teg um at vitna um Jesus ella biðja teg um 

at vísa næsta tínum kærleika. Ja, um enn onkur 

noktaði tær at gera tað, so kundi tú ikki givist. 

Tað er tín hjartans tráðan, tín nýggja náttúra.  

Men nær og hvussu bleiv tað soleiðis? 

Tað bleiv soleiðis, tá ið tú sjálvur sum ein 

glataður syndari leitaði og fanst frelsu í Jesusi. 

Tað  er soleiðis ein frukt av sameiningini 

við hann. Tað er ein ávøkstur Andans.  

Soleiðis er tað eisini við tíni støðu til alt, sum 

er heilagt og Guði tekkiligt: eyðmýkt, 

reinleika, spakføri og allan hin ávøkst Andans. 

Tað er somuleiðis hendan ávøkst andans, Jesus 

meinar við, tá  ið hann talar um ávøkstin 

á greinunum. Hann nevnir greitt bæði kærleika 

(v.12 og 17), tolmóð, (v.18 – 21) og 

vitnisburðin um hann(v.27). Hendan 

vitnisburðin meinar hann eisini við í v.16, tá ið 

hann sigur: ”Eg havi sett tykkum til tess, at tit 

skulu fara og bera ávøkst, og at ávøkstur 

tykkara skal vara við.” Men ferð eftir ferð 

leggur hann dent á, at hesin ávøksturin skal 

grógva fram av sameiningini við Jesus. ”Tann, 

sum verður í mær og eg í honum, hann ber 

miklan ávøkst, verðið verandi í kærleika 

mínum.”  

      

     

 

 

 

C.O. Rosenius 

Dan Jógvan Eliassen  umsetti.
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Andakt 
 

Tvær meiningar 
 

Tá tú ert saman við fólki, verður onkuntíð tosað um trúgv og kristindóm. Tað er í roynd 

og veru meiri vanligt nú á døgum enn fyrr. Meg minnist frá samrøðum, eg havi havt, 

serliga tvær meiningar. Onnur snýr seg um, at tað er trupult at ímynda sær, at tú kanst 

kenna teg sekan – bæði sum heild og fyri Guði. Tú kanst gera okkurt skeivt. Men í 

hesum at tosa um synd tíansheldur skuld tykist avskapað. Hin meiningin er tann, at at 

tað við kristindóminum tykist ov lættvunnið. Tað er ikki fyri mark, at tú kanst gera 

okkurt skeivt, og so fáa ein annan at taka skyldina á seg, og tú sjálvur sleppur undan. 

Sostatt tvær meiningar, sum stríðast í móti hvørji aðrari. Úrslitið verður so, at 

menniskjan verður eitt sindur syndug og sek, og tess vegna bert tørvar eitt sindur av 

fyrigeving. Á ein hátt eitt slag av miðal gudrøkni, sum í roynd og veru verður líkasæl. 

Kristindómurin er nakað heilt annað. Bíblian fortelur í grundini, at vit sum menniskju 

frá føðing eru 100 % sek fyri Guði. At sleppa undan hesum, er neyðugt við einki minni 

100% frelsu. 

Og Jesus sigur tað: 

Hann sum fyri misgerðir okkara varð givin upp og fyri 

rættvísgering okkara varð uppvaktur (Róm, 4,25) 

Á einum heyggi uttan fyri Jerusalem varð Jesus festur á ein kross. Her síggja vit, at 

skuld okkara er fullkomin. Hví skuldi Guð annars lata son sín doyggja? Men av tí at 

hann gjørdi hetta, er frelsa okkara eisini fullkomin. Sum tann sakleysi reis Jesus upp  

frá hinum deyðu. Tess vegna eru vit fríkend. So nógv skuldi til, at øll okkara skuld 

kundi strikast til lítar. 

 
 
 
Týtt úr bókini: 99 stykker brød eftir Samuel Roswall 
Sólvá Syderbø umsetti. 
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At vera fyrireikaður at doyggja 

      Kurt E. Koch, teologur 

Her er ein undurfull frásøgn um tað 

at vera til reiðar at doyggja.  

   Latið okkum hoyra um ommuna 

Völker í Toppenstedt í Týsklandi. 

Síðani 1963 vitjaði eg javnan 

familjuna Völker. Ommusonurin 

Gustav segði mær søguna um 

ommuna, tá ið hann vitjaði meg. 

Hon bað nógv, hon kundi gjøgnum 

eina nátt biðja seg gjøgnum alla 

bygdina. Frá húsi til hús, frá familju 

til familju gingu  hennara forbønir. 

Mong menniskju, sum vóru í neyð 

og sorg søktu hennara ráð og 

forbønir. 

   Ein dagin kom ein bóndakona, 

sum gramdi seg um dóttrina: 

"Dóttir mín er nikotintrælur. Hon 

etur lítið og roykir eina sigarett fyri 

og aðra eftir. Kanst tú ikki biðja fyri 

henni?" 18 mánaðir seinni kom 

bóndakonan aftur og segði: "Tað er 

ikki neyðugt, at tú biður longur fyri 

henni. Hon er givin at roykja og 

hevur fingið vaml fyri sigarettum." 

   Eina aðru ferð kom omma at 

hugsa nógv um ein mann í bygdini. 

Hon kendi á sær, at hesin bóndin 

var í neyð. At enda leitaði hon hann 

upp, men tá var hann ikki við hús. 

Ein innari megi dreiv hana at fara at 

leita eftir honum, og hon kom júst 

rættstundis at forða manninum at 

heingja seg. Hon tosaði við hann og 

vísti honum á Jesus. Seinni fór 

hesin maður at ganga á 

bíbliutímarnar, sum meinigheitin á 

staðnum hevði. 

   Tá ið trúgvandi sigoynarar høvdu 

trupulleikar, komu teir til Völker 

ommuna, sum gav teimum ráð og 

vegleiðing. Hon hjálpti ikki bara 

við forbøn, men stuðlaði øllum har 

í nánd, sum vóru neyðstødd. Tað 

gjørdi hon undir kreppuni og eftir 

annan heimsbardaga. 
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   Tað er eisini undranarvert, sum 

hon var djørv at játta sína trúgv. Tá 

ið hon vitjaði vinir ella sjúk fólk, 

boygdi hon altíð síni knø í bøn og 

bað við menniskjum. Hon legði 

einki í, hvat ið tey, sum inni vóru, 

mundu halda. 

   Í 1960 bleiv Völker omman 

lammað. Seinastu átta árini lá hon í 

songini. Næstringarnir bóru hana til 

bíbliutímarnar. Tíðin, sum hon 

brúkti til forbøn, margfaldaðist, tí 

nú var hon bundin til songina. Hon 

metti forbønina fyri børnum og 

barnabørnum sum ógvuliga 

týdningarmikla. 

Forbønartænastuna metti hon sum 

eina gávu, sum hon hevði fingið frá 

Harranum. Ommusonurin Gustav 

leiðir kirkjumeinigheitina og heldur 

møtir, ikki sum prædikumaður, 

men sum handilsmaður, møtir í 

øllum økinum heilt til Hamburg og 

víðari. Ommusonur hennara leitaði 

sær einaferð ráð hjá mær. Hann 

hevði ætlað sær út sum 

trúboðari.               Vit 

gjøgnumgingu trúboðaraskúlarnar 

Hermannsburg, Margurg o.s.fr. Eg 

mælti honum til at fara á 

Liebenzell, og har fór hann. Seinni 

segði ein av leiðarum skúlans við 

meg: "Næmingar, sum hava slíkan 

hugburð til Skriftina, kanst tú altíð 

senda til okkara." Í dag er Völker 

trúðboðari í ovastu leiðsluni í 

Liebenzell, eftir at hann hevur verið 

í Ný-Guinea sum trúboðari. 

   Eg kann ikki greiða frá øllum her. 

Ævinleikin vil vísa meir. Nú skal eg 

at enda koma til hæddarpunktið: tá 

ið Völker omman doyði. 

   Tað var beint undan jólum 1968. 

Ernst Völker, ein ommusonur, 

skuldi koma at vitja á jólum. Gustav 

spurdi ommuna: "Gleðir tú teg ikki 

til, at Ernst August kemur at vitja 

um tríggjar dagar?" Henda gamla 

konan svaraði: "Eg fái ikki at síggja 

hann meira á hesari jørð. Ikki fyrr 

enn í himli sleppi eg at síggja hann 

aftur." Gustav svaraði: "Men hann 

kemur jú um tríggjar dagar, og tú 

ert ikki so vánalig." Omman  
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svaraði: "Harrin hevur víst mær, at 

eg skal fara inn í dýrdina, áðrenn 

hann kemur. Tit mugu lova mær 

ikki at vera sorgarbundin. Verið 

glað og fró og njótið matin. Eg 

komi at hava tað nógv betri enn tit." 

- "Ræðist tú als ikki at doyggja?" 

spurdi Gustav. "Nei, eg havi livað 

við Jesusi í 50 ár. Nú sleppi eg at 

fara heim til hansara." 

   Sum sagt frammanundan so 

doyði Völker omma ein dag, 

áðrenn Ernst August kom í 

jólaferiu. Hetta var ein deyði fullur 

av vón, og yvir honum hvíldu Jesu 

orð: "Far inn til gleði Harra tíns!" 

 

Effie Campbell umsetti. 
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