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Hann takkaði fyri gleiðiboðskapin. 

Frá kristniboðsstøðini í Agere Salam í 

Etiopia, greiðir Kristoffer Hetland frá 

hesari hending: 

Tíðarskeið okkara í Agere Salam var 

komið at enda, og vit gjørdu okkum til 

reiðar at fara heim. Ein morgun kom ein 

av mínum bestu hjálparmonnum, Riqe - 

á vitjan. Hann spurdi, um tað var satt, at 

eg familjan skuldu fara úr Agera Salam 

og heim til Noregs. 

“Tá ið tit nú skulu fara hiðani, ynski eg 

at hava eina bønarstund saman við 

tykkum kristniboðarum, segði hann. Eg 

sendi boð til teir kristniboðarar, sum 

vóru har á staðnum. Vit samlaðust í 

heimi okkara. Vit útlendingar boygdu 

knø meðan Riqe legði seg niður á gólvið 

at biðja. Hann takkaði Guði fyri tey 

Norsku kristnu, sum høvdu givið 

teimum gleiðiboðskapin. 
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Hetta var ein hátíðarlig løta sum eg 

ongantíð gloymi. Hann búði í einari 

bambussmáttu og fór ongantíð at 

uppliva at fáa ljós innlagt í smáttuna 

men hetta nevndi hann ikki. Tað var 

gleiðiboðskapurin, orðið um Jesu 

frelsaragerning, sum hann takkaði fyri. 

Tað var hansara dýrasta ogn. 

 

Jesus fyrst av øllum. 

Hann kom til Oslo frá einum dali í 

Noregi og búsettist har. Hann var ein 

eldri maður, tá eg sá hann fyrstu ferð. Eg 

helt at eg mátti hyggja at honum tá hann 

gekk aftur og fram á gøtuni við einari 

stórari plakat, við einari heilsan frá 

Harranum Jesusi. Fleiri ferðir sá eg hann 

ganga har. Einaferð-ja kanska fleiri 

ferðir-hevði hann ein ungan drong við 

sær. Eisini hann hevði eina plakat.  

Hann býr í sama býlingi sum eg, so eg 

síggi hann viðhvørt. Nú er langtsíðani 

hann gekk á gøtuni við plakatini, við 

einari heilsan frá Jesusi. Kanska 

kreftirnar ikki eru tær somu. 

Ein dagin hitti eg hann í einum bussi eg 

heilsaði honum og segði “Guðs friður!” 

“Hann hevur Jesus syrgt fyri”, svaraði 

hann. “Og tá eg komi til himmalin er tað 

jesus eg fyrst vil møta, og síðani míni 

gomlu vinfólk, sum eru farin 

frammanundan, segði hann.” 

 

 

Á hendan hátt, vildi hann siga at Harrin 

Jesus var honum kærast her í lívinum og 

tann sum hann fyrst ynskti at møta og 

takka tá ið hann náddi tað himmalsku 

havn. “Tað verður ein ósigandi løta.” 

 

Trygve Bjerkrheim                                                Lea Juul umsetti 
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Andakt 

Segði tú øll? 

Ein gamal maður lá til tað síðsta. Hann ynskti at fáa prest á gátt at bírætta seg. 

Í hesum sambandi varð lisið, at Harrin hevði gjørt fulnað fyri allar syndir okkara. 

Harafturat varð lisið “allar syndir tínar eru tær fyrigivnar”. Her varð prestur avbrotin 

og spurdur: ”Segði tú allar?” 

Á málstrikuni er tað hjá einum kristnum ein týdningarmikil spurningur. Tí í tilvitskuni 

kunnu koma fram myndir, tá lívsins filmur rullar. Til dømis eru mong, sum í búnum 

aldri ásanna sama tørv sum Dávid kongur, tá hann bað: Gloym ungdómssyndir mínar. 

Onnur hugsa kanska um okkurt, sum varð ein partur av lívinum miðskeiðis ella móti 

endanum.  

Við okkum verður sagt, at sama, hvussu stórar syndir okkara eru, og nær tær eru, so 

eru tær burtur. Í roynd og veru kunnu vit siga, at tað eisini er galdandi fyri syndir, sum 

liggja og lúra eftir okkum. Soleiðis verður í grundini boðað okkum í hesum orðum: 

Og tó at onkur syndar, tá hava vit ein talsmann hjá faðirinum, Jesus Kristus hin 

rættvísa, og hann er bót fyri syndir okkara; tó ikki bert fyri okkara, men eisini 

fyri syndirnar í øllum heiminum (1.Jóh 2,1-2) 

Jóhannes skrivar hetta til Jesu lærusveinarnar við tí fyri eyga, at teir ikki skulu synda. 

Men also, um onkur letur seg freista at synda, so er Jesu bótoffur galdandi. Tað er tað 

í støðugari nútíð. Ikki er ein løta í samdøgrinum, har henda megin er ógildað. Løgið, at 

Guð torir siga hetta – frammanundan. Við viti og skili okkara hugsa vit kanska, at so 

kunnu vit bara synda. Nei, ikki er tað so, tí Jesu lærusveinur trívist ikki í tí, sum negldi 

Jesus á krossin. Hesin boðskapurin um Jesus støðuga fyrigeving gevur okkum 

harafturímóti hvønn dag nýtt treyst at liva. 

 

Týtt úr bókini: 99 stykker brød eftir Samuel Roswall         Sólvá Syderbø umsetti 
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Ver ikki stúrin 

Rita Aasen 

”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 

 Undir 2. heimsbardaga leyp Japan á 

Kina og hertók ein landslutin fyri og 

annan eftir. Trúboðarafamiljur úr 

nógvum ymsum londum, sum arbeiddu 

í Kina, noyddust at flýggja. Men meðan 

tey rýma yvir háls og herðar, herja 

japanar á og fara sera ógvisliga við 

teimum, sum teir taka til fanga. 

 Amerikansku trúboðararnir 

Margareth og Dick Hillis (1913-2005) 

og bæði børn teirra búðu langt inni í 

landinum í einari lítlari bygd. Tíðindini 

frættust hvønn dag um, at nú nærkaðust 

japanar, og meðan støðan er ómetaliga 

hættislig, fær Dick blindtarmsbruna. 

Hann visti, at skuldi hann yvirliva, mátti 

hann koma undir læknahond. Langt var 

til sjúkrahúsið. Hann fór avstað í 

súkklutaxa. Margareth stúrdi fyri manni 

sínum, børnunum og sær sjálvari. 

 Margareth segði farvæl við mann 

sín 15. jan. 1941. Beint eftir kom 

kinesiski obersturin við teimum 

tíðindunum, at fíggindin var nær, og at 

fólkið mátti flýggja. Men Margareth 

skilti, at hon kundi ikki flýggja við eitt 

ára gamla Johnny og tveir mánaðar 

gomlu Anne, hon valdi tí at verða 

verandi.  

 Morgunin eftir skræddi hon blaðið 

av kalendaranum og las: ”Eg líti á Gud, 

eg vil ikki óttast.” Sálm. 56,4. Henda 

dagin tømdist bygdin. Margareth var 

heilt ólukkulig og kendi seg svikna. 

Dagin eftir, tá ið hon skræddi blaðið av 

kalendaranum, stóð: ”Tú hevur ikki 

svikið tey, ið søkja Teg, Harri.” Sálm. 

9,11 V.D. Triðja dagin hoyrdust skot. 

Tá kom ótti á Margareth, og hon fór nú 

at stúra fyri, hvussu hon skuldi fáa mat 

til børnini. Tá stóð á kalendarablaðnum: 
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”Verið nú óræddir, tí at eg skal hava 

umsorgan fyri tykkum, konum og 

børnum tykkara.” 1. Mós. 50,21. Og 

brádliga kom ein gomul kona við fullari 

spann av rúkandi heitari geitarmjólk, og 

ein annar persónur kom við einari kurv 

við eggjum. 

 Sum dagurin gekk, harðnaðu 

óljóðini frá bardøgunum, og alla náttina 

bað Margareth Gud bjarga teimum úr 

hesi lívshættisligu støðu. Tá morgunin 

kom, og hon fór at lesa kalendarablaðið 

stóð: ”Tí skulu fíggindar mínir undan 

flýggja, tann dag tá eg rópi um hjálp. 

Tað veit eg av sonnum, at við mær er 

Gud.” Sálm. 56,10. Skjótingin harðnaði 

í hvørjum, og innrásin kundi koma 

hvørja løtu. Margareth legði seg ikki at 

sova, og morgunin eftir var púra kvirt. 

Bygdarfólkini komu so líðandi aftur til 

heim síni. Obersturin bankaði á dyrnar 

og segði Margareth, at av einari ella 

aðrari orsøk vóru japanar rýmdir. Eingin 

skilti tað. Men vandin var av, og tey 

kundu vera trygg. 

 Maðurin fekk skurðviðgerð og kom 

heim aftur, og Margareth takkar tí 

einasta livandi og sanna Gudi. Hon 

kendi tað, sum hevði hon lisið egnu 

handskrift hansara hvønn dag. 

 Tíðin, sum vit liva í, er ikki bara ein 

náðitíð, hon er eisini ein trongdartíð, og 

her mugu tey trúgvandi hava treysti og 

vera áhaldandi. ”Her ræður um 

tolmóðina hjá hinum heilagu, teimum 

sum varðveita Guds boð og trúnna á 

Jesus.” Opb. 14,12.

 

Effie Campbell umsetti. 
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Bíbliuútbreiðsla – Sáðkornið er Guds orð. 

Gunnar Andås 

Í 1936 lá ein amerikumaður, sum æt 

Willian Chapman, álvarsliga sjúkur á 

einum sjúkrahúsi í Chicago. Ein 

elstibróðir í samkomu hansara fór at 

vitja hann á sjúkrahúsinum, og hann bað 

Gud eira lívi Williams og leiða hann inn 

í eina tænastu fyri Harran. William vildi 

fegin gerast frískur, men hina helvtina 

av bønini legði hann minni í. 

 Eftir sum tímarnir gingu, batnaði 

William meir og meir, og tá gjørdi hann 

eina avtalu við Gud, at um Hann vildi 

gera seg heilt frískan aftur, so skuldi 

hann brúka restina av lívi sínum í 

Harrans tænastu. 

 Í 1938 keyptu William og kona 

hansara, Betty, 1000 Bíbliur, og fóru tey 

nú at ganga hús úr húsi at spyrja fólk, 

um tey áttu eina Bíbliu. Um tey søgdu 

nei, so spurdu tey: ”Um eg gevi tær eina 

Bíbliu, vilt tú so lova mær at lesa í 

henni?” 

 Sum tíðin leið, komu fleiri upp í 

hetta arbeiðið, og í dag arbeiðir hetta 

felagið BLI (Bible League 

International) í meir enn 40 londum 

kring heimin. Tey arbeiða við 

bíbliutýðing, at býta út Bíbliur, tey gera 

tilfar til bíbliugranskan og skeið, sum 

eru evnað soleiðis, at bíbliutekstirnir eru 

egnaðir at læra upp fólk, sum eru 

anfalbetar, kynstrið at lesa eftir hesum 

tekstum. 

 Nógvir vitnisburðir verða sendir til 

BLI, sum boða frá tí ovurstóra týdningi, 

hetta missiónsarbeiðið hevur. 

                     

Effie Campbell umsetti. 
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Bønarleiðin er frí. 

 

Bønarleiðin er frí. 

- minst til tað 

í tungum døgum, 

tá stongt er framman 

og á øllum støðum. 

Myrkt er og ei lýsir í. 

- Bønarleiðin er frí. 

 

Bønarleiðin er frí. 

- minst til tað 

Tá tú vilt biðja, 

alt vónleyst er 

tú kanst ei frá tí siga. 

Harrin er við tína lið. 

- Bønarleiðin er frí. 

 

Bønarleiðin er frí. 

- minst til tað 

Tá dimmi kemur 

Og sálin tyngist, 

Teg aldurin nemur. 

Jesus vil tær vera við. 

- Bønarleiðin er frí. 

 

 

Svend Rehling       Emma Jacobsen umsetti 
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