
                                                                                       Nr. 4   Juni 2021   72. árið 
 

 

 

 

 

 

 

Hin virðismikla perlan 

Sten Sørensen, blaðstjóri 

Jesus brúkti líknilsir, tá ið hann talaði. 

Sum hin góði lærarin skilti hann, at 

lættari var at skilja taluna, um 

gerandismyndir vórðu brúktar at 

leggja dent á tað, hann ætlaði sær at 

bera fram. 

     Í Matteus evangeliinum kap. 13 

standa fleiri av Jesu líknilsum. Millum 

annað líknilsið um "dýrabaru 

perluna". 

     Perlur vóru á Jesu døgum meira 

virðismiklar enn diamantar. 

Diamantar og gimsteinar máttu 

gøðskast við at skerast til, pussast og 

polerast. Perlan var fullkomin frá 

byrjan av. Tað er ein vøkur mynd 
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uppá, hvussu Gud sær okkum 

gjøgnum Jesus Kristus. 

     Himmalin má vera vakur. Í 

Jóhannesar Opinbering stendur, at í 

Himli eru gøtur av gulli og portur av 

perlum. Okkara myndir røkka ikki til, 

tá ið greiðast skal frá, hvussu vakurt 

tað er í Himli. Hugsa tær til at hava eitt 

sovorðið stað sum endastøð fyri lívið. 

Paulus skrivar tað so nágreiniliga: "Tí 

at lívið er mær Kristus, og deyðin ein 

vinningur." (Fil. 1,21) At flyta hiðani 

fyri at vera saman við Harranum er 

eingin niðurferð, men tvørturímóti ein 

ómetalig uppferð. Vit hava tað besta í 

væntu! 

     Líknilsið um perluna sigur mær 

fleiri ting: Hin størsta og 

týdningarmesta perlan er Jesus Kristus 

sjálvur. Himmiríkið er líkt einari 

ógvuliga dýrabarari perlu. Mong 

síggja perluna sum eina mynd av 

Jesusi Kristi. Tá ið eg var ungur, sungu 

vit sangin: "Jeg har funnet en skatt så 

vidunderlig skjønn". Seinni í 

sanginum ljóðaði tað: "Denne skatt er 

min kjære forløser." 

     Eg havi nevniliga funnið heimsins 

týdningarmestu perlu. Júst tað ger meg 

so takksaman. 

     Men líknilsið kann eisini brúkast 

soleiðis: Hin virðismikla perlan er tú 

og eg. Vit mugu jú hava verið 

virðismikil, síðani Jesus segði frá sær 

alla Himmalsins dýrd og gekk í 

deyðan fyri øll menniskju á jørðini. 

Jesus doyði og reis upp aftur fyri at 

bjarga perluni, sum vit eru í eygum 

hansara. Ja, perlan hevur so stórt virði, 

at "ein sál er meira verd enn allur 

heimurin." 

     Tað er ikki javnt og samt, at vit líta 

at okkum sjálvum sum virðismiklar 

perlur. Kanska meta vit okkum ikki 

hægri enn leirkúlur. Tú og eg eru eitt 

eindømi í Guds eygum. Tað eru eingi 

kopiir av okkum. Vit eru teir fremstu 

av Guds skapningum. Tú ert tann 

virðismikla perlan, sum Jesus ger alt 

fyri at bjarga. 

     Líknilsið um ta sera dýrabaru 

perluna er eisini ein sterk orsøk at reka 

missión. Øll mennsikju eru 

virðismikilar perlur. Perlur, sum Jesus  
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  Er farin í deyðan fyri.   

 "Tað var ikki við forgongiligum 

lutum, silvuri ella gulli, at tit vórðu 

leyskeyptir frá tykkara fáfongdu 

atferð, sum tit høvdu tikið í arv frá 

fedrunum, men við dýrmæta blóði 

Krists sum av einum lýtaleysum og 

meinaleysum lambi." 1. Pæt. 1,18-19. 

     Prísurin er goldin. Tað er okkara 

uppgáva at síggja til, at perlurnar 

koma í tær røttu hendurnar! 

Effie Campbell umsetti. 
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Tað hevur einki at siga, hvussu tú biður - 

bara tú biður 

 
1. Tú situr: Neh. 1,4: "Tá ið eg hoyrdi hesi tíðindi, settist eg niður at gráta 

og syrgdi í fleiri samfeldar dagar; og eg fastaði og bað til Guds á himni." 

  

2. Tú stendur: Mark. 11,25: "Og tá ið tit standa og halda bøn…" 

  

3. Tú gongur: 2. Kongab. 4,35: "So fór hann niður aftur og gekk eina 

ferð aftur og fram í húsinum, fór síðani upp aftur …" 

  

4. Tú kastar teg til jarðar: 2. Mós. 34,8: "Tá lútaði (kastaði seg til jarðar 

V.D.) Móses alt í einum til jarðar, tilbað…" 

  

5. Tú lyftir hendurnar upp: 1. Tim. 2,8: "Eg vil tá, at menninir skulu halda 

bøn soleiðis, at teir á einum og hvørjum staði lyfta upp heilagum 

hondum …" 

  

6. Tú fellur á knæ: Luk. 22,41: "Hann fór frá teimum okkurt um eitt 

steinkast og legðist á knæ og bað." 

  

7. Tú leggur teg fram á grúgvu (tú fellur niður á andlit títt) Matt. 26,39: 

"Hann fór eitt sundur burtur frá teimum, legði seg fram eftir grúgvu, bað 

og segði …"                                              Effie Campbell umsetti. 
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 Andakt 

Frelsa handan dyrnar 

Ísraels varð trælkað í Egyptalandi í umleið 400 ár. Men so hendi tað, at frælsi varð 

teimum givið. Landshøvdingin vildi kortini ikki sleppa hesum fongi, sum hevði 

gagnað honum so væl í stóru byggiverkætlanum hansara. Tí mátti Ísraels Guð slíta 

vald hansara. 

Tað hendi, tá Harrin sjálvur læt sláa í hel landsins frumbornu synir. Men Guð eirdi 

sítt egna fólk. Tey sótu við hús og ótu páskamáltið. Blóðið frá slaktaða dýrinum var 

smurt á durastavin sum eitt tekin. Um tað hevði Harri sagt: 

Blóðið skal verða tykkum tekin á teimum húsum, sum tit eru í, og tá ið eg síggi 

blóðið, skal eg fara um tykkum, so at plágan ikki meinar tykkum, tá ið eg slái 

Egyptaland  (2.Mós. 12,13) 

Hugsa vit um hendingina, ímynda vit okkum ein fjálturstungnan jødadrong, sum 

heldur uppat at tyggja kjøtið og spyr pápan: Mintist tú til blóðið? Hann sá tað ikki. 

Men so mátti hann trúgva tí, ein annar segði, nevniliga pápin: Ver róligur, sonur mín. 

Handan hesar dyr rakar dómurin ikki. 

Tá samanum kemur, hevur tað ikki størsta týdning í veruleikanum, hvat vit eru før 

fyri at síggja. Vit kunnu jú koma í støður – t.d. í samband við sjúku – har trupult er 

hjá okkum at kenna, hoyra og ásanna. Tá hevur tað týdning, at frelsa okkara ikki er 

bundin at sansum okkara, men at tí, Harrin sær. 

Guð vil døma alla synd. Men dómurin kann fara framvið okkum. Á páskum í 

Jerusalem fyri umleið tveytúsund árum síðani, tók Jesus dómin á seg. Páskir merkir 

júst tað farna. Dómurin fór ikki framvið Jesusi – júst tí, hann skuldi fara framvið 

okkum. Soleiðis sær tann heilagi Guð tað. So tora vit eisini at síggja tað soleiðis.   

Týtt úr bókini:   Samuel Roswall: 99 stykker brød              Sólvá syderbø týddi 
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Aftur til tað gamla evangeliið 

Vit mugu fara aftur til tað gamla 

evangeliið. Skrivað stendur um 

Ísak, at hann læt grava út aftur teir 

brunnar, sum faðir hansara hevði 

grivið, og sum filistar høvdu tipt. 

(1. Mós. 26,18) Tað er tað, vit 

mugu gera, vit mugu aftur til 

Orðið. 

     Alt evangeliið, sum tað er, 

stendur í einum kendum skriftstaði, 

sum vit nú fara at petta sundur. "Tí 

at so elskaði Gud heimin, at hann 

gav son sín, hin einborna…. Tað 

byrjar altso við kærleika, einum so 

ófatiliga stórum kærleika, at Gud 

gevur tað besta og tað einasta, sum 

hann eigur, einkarson sín. Hvør fær 

so hesa stóru gávu? … til tess at 

ein og hvør, sum trýr á hann… 

Hvør fær so gávuna? Tað gera tey, 

sum trúgva á sonin, Jesus, tað vil 

siga, vit trúgva, at hetta er 

sannleiki, og vit taka ímóti honum, 

tá ið vit bjóða honum inn í hjarta 

okkara… ikki skal glatast. Tað er 

altso ein møguleiki at glatast. Tað 

gera tey, sum venda sær burtur frá 

Jesusi og einki vilja hava við hann 

at gera… men hava ævigt lív. 

Tey, sum trúgva á hann og við 

gleði taka ímóti honum, tey fáa 

gávuna "ævigt lív". 

Her er skriftstaðið samanhangandi: 

"Tí at so elskaði Gud heimin, at 

hann gav son sín, hin einborna, til 

tess at ein og hvør, sum trýr á hann, 

ikki skal glatast, men hava ævigt 

lív." Jóh. 3,16 

 

 Effie Campbell. 
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At kaga inn í himmalin 

Summi Guds børn fáa, tá ið tey 

doyggja, eitt sindur at síggja av 

himmalsins dýrd. Soleiðis var tað 

við Stefani (Áps. 7,55-60). Í 

deyðastund síni sá hann himmalin 

opnan og Jesus standandi við høgru 

hond Guds. Hann kendi Jesus aftur, 

og meðan steinarnir ringlaðu niður 

yvir hann, bað hann: "Harri Jesus, 

tak tú móti anda mínum!" Hesin 

fyrsti pínslarváttur fekk eina 

kongaliga móttøku av dýrdarinnar 

Harra í teimum ævigu 

bústøðunum. Tá ið Samuel 

Rutherford lá at doyggja, segði 

hann: "Kristus rættir armar sínar út 

og fevnir meg!" 

       D. L. Moody segði á deyðastrá: 

"Um hetta er deyðin, so er eingin 

deyði! Hetta er dýrdin, hetta er 

ljós! Eg havi sæð gøturnar í 

staðnum. Eg havi sæð Dwight og 

Irenu" - bæði abbabørn hansara. 

Tey síðstu orðini, hann segði, vóru: 

"Jørðin víkur, tí himmalin nærkast! 

Gud rópar eftir mær!" 

       Himmalin er ein veruleiki! 

Himmalin er ein staður. Himmalin 

er ikki langt burturi. Skjótt fer dýrd 

hansara at verða opinberað fyri 

eygu hinna trúgvandi. Hvat frøi, 

hvat dýrd fer tað ikki at verða! Og 

kanska fara eisini vit, um Kristus 

ikki kemur frammanundan, at 

sleppa at síggja eitt sindur av 

dýrdini í okkara evstu stund og 

sigursæl syngja: "Eg skal ganga 

við lívsvatnsins strendur, hoyra 

pálmanna friðsæla sús."

 Judson Palmer                                        Effie Campbell umsetti. 
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Meiningin við lívinum 

Mong ung seta spurningar um lívið. Tað má vera meir enn bara at arbeiða, 

eta og sova. Hvussu fái eg eitt gott lív? Tíverri leita tey á skeivum staði og 

vevja seg inn í New Age og tað okkulta, og tá verður rættiliga galið, tí tá 

ein tíð er fráliðin, fáa tey tað ræðuliga ringt. Tey verða hertikin av ótta og 

øllum illum. 

     Tað er synd, tí hjálpin er so nær. "Hjartað hvílir ikki, fyrr enn tað hvílir 

í tær, o Gud." Hví? "Tí ævina hevur hann (Gud) lagt í hjørtu teirra." Præd. 

3,11. Tí er loysnin tann, at vit biðja Gud fyrigeva okkum allar syndir 

okkara, og so bjóða vit Jesusi inn í hjartað. Tá flytur hann inn og hevur 

gávur sínar við: kærleika, frið, gleði o.s.fr. Gal. 5,22 

                                                                 Effie Campbell. 
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