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Teksturin, sum vit skulu lesa, stendur í Rómverjabrævinum 
1. kapitli. Vit lesa tey fyrstu 7 versini.  
	  
	  
v1 Paulus, tænari Jesu Krists, kallaður til 
ápostuls, tilskilaður til at boða gleðiboðskap 
Guðs, v2 sum hann frammanundan gav 
fyrijáttan um við profetum sínum í heilagum 
skriftum, v3 um son hansara, sum eftir 
holdinum er føddur av Dávids ætt, v4 men 
eftir anda heilagleikans er veldigliga 
prógvaður at vera sonur Guðs við uppreisn 
frá deyðum, Jesus Krist, váran harra, v5 sum 
vit hava fingið náði við og ápostladømi til at 
vekja trúarlýdni millum øll heiðin fólk fyri 
navns hansara skuld, v6 — og teirra millum 
eru eisini tit, Jesu Krists kallaðu, — v7 til øll 

tey Guðs elskaðu, sum eru í Róm, tey kallaðu, 
heilagu: Náði veri við tykkum og friður frá 
Guði, faðir várum, og harranum Jesusi Kristi! 
Amen. 
 
Paulus byrjar við at siga, hvør hann er. 
Paulus, tænari Jesu Krists. Hetta orðið tænari 
vísir, hvussu heilt hann kastar seg undir Jesus. 
Tað kundi  eisini verið umsett til trælur Jesu 
Krists. Tað vil siga, at hann arbeiðir fyri Jesus 
og tað, sum Jesus sigur, má hann gera. Síðani 
sigur hann, hvat hann er settur at gera, sum 
trælur hansara. Hann er kallaður til ápostul. 
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Ápostul = útsendur. Paulus er sostatt sendur 
út av Jesusi. Og hann er eisini sendur út við 
eini heilt ávísari uppgávu. Hann sigur, at hann 
er tilskilaður til at boða gleðiboðskap Guðs. 
Fyrr sendu kongar sendiboð út, fyri at 
kunngera tað, sum kongarnir vildi siga við alt 
fólkið. Tí hevði tað, sum sendiboðið segði, 
sama mynduleika, sum kongurin hevði, tí at 
tað vóru orð frá konginum. Soleiðis hevur 
Paulus eisini fingið gleðiboðskapin frá Guði. 
Hetta eru  ikki tankar, hann sjálvur er komin 
fram til. Hetta er ikki teologi, hann hevur lært 
seg. Men hetta er gleðiboðskapurin frá Guði. 
 
Tað vil siga, at tað, sum Paulus hevur skrivað 
her í Rómverjabrævinum, ikki hevur 
mynduleika av tí, at tað var Paulus, sum hevur 
skrivað tað, men tað hevur mynduleika, av tí 
at tað er gleðiboðskapur Guðs. Tað vil siga, at 
tað er Guðs egna orð.  
 
Men Paulus sigur meira. Hann sigur í 2.versi , 
at Guð frammanundan hevði givið lyfti um 
hendan gleðiboðskap við profetum sínum í 
teimum heilagu skriftunum. Tað vil siga, at 
lyftini í GT eisini snúgva seg um tað sama 
sum gleðiboðskapur Guðs. Hetta er eisini tað 
sama, sum Jesus sjálvur sigur í Jóh.5,39 Tit 
rannsaka skriftirnar, tí at í teimum halda tit, 
at tit hava ævigt lív, og tað eru tær, sum vitna 
um meg;. 
 
Men hvat er so gleðiboðskapur Guðs? Hvat 
snýr hann seg um? Ja, tað sigur hann í 3. 
versi. Tað fyrsta vit skulu leggja merki til, er, 
at gleðiboðskapurin handlar um Guðs Son. 
Gleðiboðskapurin setir Jesus fram fyri okkara 
eygu.  
 
Tað næsta, sum vit kunnu leggja merki til, er, 
at gleðiboðskapurin er ikki um okkum, ikki 
um okkara gerningar, ikki um okkara broyting 

við andans kraft ella hvussu man nú einaferð 
kann finna uppá at siga tað; alt tað, sum 
Paulus við einum orði kallar lógin. Tí at tað er 
altíð lógin, sum talar um okkum og okkara 
gerningar. Hvat  tú skalt vera, tú skalt føla, 
hvat tú skalt uppliva, hvat tú skalt gera, 
hvussu tú skalt broytast, hvussu tú skalt vera 
ímóti tínum næsta o.s.fr. Alt hetta er lógin. 
Ikki gleðiboðskapurin. 
 
Eitt annað, sum vit eisini skulu leggja til 
merkis, er, at gleðiboðskapurin heldur ikki er 
um Heilaga Andan ella um Faðirin, um Guð, 
sum skaparan. Gleðiboðskapurin handlar um 
Guðs son.  
 
Bara á ein hátt snýr gleðiboðskapurin seg um 
Guð Faðirin, at hann gav Son Sín. Og  bara 
upp á ein máta er gleðiboðskapurin um 
Heilaga Andan, at hann er tann, sum ger 
gleðiboðskapin um Guðs son greiðan fyri 
okkara hjørtu. Hann skal dýrmeta meg, sum 
Jesus sigur (Joh.16,14). 
 
Paulus greiðir so í stuttum nærri frá, hvat  
gleðiboðskapurin sigur um Guðs son. Hann 
sigur fyri tað fyrsta, at hann er føddur av 
Dávids ætt eftir holdinum. Hetta síggja vit 
bæði í evangeliinum eftir Lukasi og Matteusi. 
Og hetta er eisini tað, sum Guð lovaði Dávidi. 
(2.Sám.7,12-17) 
 
Men so sigur hann í Róm.1,4: men eftir anda 
heilagleikans er veldigliga prógvaður at vera 
sonur Guðs við uppreisn frá deyðum. Her 
sigur hann, at uppreisnin frá deyðum prógvar, 
at Jesus er Guðs sonur. At hann er gitin av 
heilagum anda. Um Jesus ikki reis upp, so var 
tað  prógv um, at hann var ein syndari. Og so 
var veruliga eingin vón fyri okkum. So høvdu 
vit aldri kunna fingið nakra náði frá Guði. Tí 
at so var eingin náði. So var tað ikki okkum at 
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gagni, at Jesus smakkaði deyðan. So var alt til 
onga nyttu, og syndin fekk sína væl 
uppibornu løn. 
 
Men nú er Kristus risin upp. Og eg havi hug 
til at siga nakað um Jesu uppreisn. 
Jesu uppreisn er tað, sum kristna trúgvin 
stendur og fellur við. Reis Jesus ikki upp, so 
er eingin meining í kristnu trúnni. Men at 
Jesus reis upp, tað vóru rættiliga nógv vitnir 
til. Paulus sigur í 1.Kor.15,3-8  
v3  Tí at eg læt tykkum fáa at vita fyrst og 
fremst, tað sum eg eisini havi tikið við, at 
Kristus doyði fyri syndir okkara samsvarandi 
við skriftirnar, v4  og at hann varð grivin, og 
at hann stóð upp triðja dagin samsvarandi við 
skriftirnar, v5  og at hann varð sæddur av 
Kefasi, og síðan av teimum tólv; v6  og aftan 
á tað varð hann sæddur av meira enn fimm 
hundrað brøðrum í senn, – av teimum eru teir 
flestu á lívi enn, men nakrir eru sovnaðir 
burtur. v7  Og aftan á tað varð hann sæddur 
av Jákupi, síðan av øllum ápostlunum. v8  
Men síðst av øllum varð hann sæddur eisini 
av mær eins og burði, sum ikki er komin av 
tíð, 
 
Um hetta, sum Paulus sigur her, ikki er rætt, 
so høvdu  tað verið rættiliga nógvir brøður tá, 
sum kundu sagt, at tað ikki var satt, sum 
Paulus skrivaði.  
 
Tá ið Jesus var risin upp, vóru tað fleiri, sum 
vildu siga, at tað ikki passaði, at hann var risin 
upp. Og tað sum bleiv sagt, var, at 
lærusveinar Jesusar komu á náttartíð og stjólu 
hann, meðan vaktirnar svóvu.  
Hetta vildi verið rættiliga misvísandi, av tí at 
lærisveinarnir fyri tað fyrsta ikki høvdu skilt 
tað, sum Jesus segði, at hann skuldi rísa upp, 
og fyri tað næsta høvdu teir mist mótið, av tí 

at Jesus var tikin og krossfestur. Hetta síggja 
vit t.d. í Luk.24,10-11 og v.15-24 
 
Fyri tað triðja, so var góð vakt sett við 
grøvina at forða fyri, at lærusveinarnir skuldu 
koma og taka likamið (Matt.27,62-66) og um 
eitt slíkt vaktarlið hevði sovið á vaktini, so 
mistu teir ikki bara arbeiðið, men eisini lívið.  
Men høvdu teir veruliga stolið Jesus, so 
høvdu teir allir vita, at allur teirra boðskapur 
var ein stór lygn. Hvussu frímóðiga høvdu teir 
so farið til verka? Allir tólv ápostlarnir uttan 
Jóhannes mistu lívið, vegna sína trúgv á hin 
upprisna Harran Jesus. Tað hevði eingin gjørt 
bara fyri at broyta eina religión. Og tað, sum 
teir lærdu, var einki annað enn tað, sum stóð í 
skriftini frammanundan (Ápost.24,14). 
 
Og tað leiðir okkum so aftur til tekstin her í 
Rom. 1. Paulus sá eisini Jesus, eftir at Jesus 
var risin upp, og tað er sum Jesu vitni, hann 
skrivar, at Jesus var velduliga prógvaður at 
vera sonur Guðs við uppreisn frá deyðum 
 
Jesu uppreisn er prógv um, at Jesus var 
syndafríur. Og júst tað sigur bíblian eisini um 
hann. Hann var gitin av heilagum anda. Tí var 
hann syndafríur. Hann var føddur uttan synd, 
samanborin við øll onnur menniskju. Øll 
onnur menniskju eru fødd í synd og hava tí 
uppiborið Guðs vreiði. Tað kemur Paulus inn 
á í 5. kap. – men tað mugu vit lata liggja til 
eina aðra ferð. 
Í 5.versi  síggja vit, at tað er við Jesusi Kristi, 
at vit hava fingið náði. Og í hesum orðinum 
náði liggur tað sama, sum verður lisið í 
jólaevangeliinum. Í menniskjum góður tokki. 
Náði = góður tokki. Hetta skalt tú minnast til. 
Tað er við Jesusi Kristi, at tú og eg hava 
fingið góðan tokka í Guðs eygum. Við at 
doyggja fyri syndirnar keypti Jesus okkum 
náði í Guðs eygum. Tá ið Jesus hekk á 
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krossinum, sá Guð tað, sum at tað var tú, sum 
hekk á krossinum. Hann sá alt tað skeiva, sum 
tú hevur gjørt og fert at gera. Hann sá alla 
heimsins synd í Jesusi. Og tí mátti Guð fara 
frá honum, fyri at tú og eg aldri skulu uppliva, 
at Guð fer frá okkum. Soleiðis fingu vit náði 
við Jesusi. Vit hava fingið góðan tokka í Guðs 
eygum vegna Jesus. Tá ið Guð nú sær okkum, 
so sær hann Jesus. Tí at vit, sum trúgva á 
Jesus, vit eru í Jesusi. Hann er okkara 
frelsubúni. 
 
Í 5. versi síggja vit, at tað er eisini við Jesusi 
Kristi, at Paulus hevur fingið ápostladømi til 
at vekja trúarlýdni millum øll heiðin fólk fyri 
hansara navns skuld. Hetta síggja vit, tá ið 
Jesus sjálvur velur hann út til at vera 
lærusvein sín og ápostul. Vit kunnu lesa 
Ápostlasøguna 9,15-16: »..... tí at hesin 
maður er mær eitt útvalt ílat til at bera navn 
mítt fram fyri heidningar og kongar og Ísraels 
børn; tí at eg vil sýna honum, hvussu mikið 
hann eigur at líða fyri navns míns sakir.« 
 
Tað er Jesus, sum sendir síni sendiboð við 
sínum orði. Og hann sigur, at Paulus skal líða 
fyri sítt navns skuld. Jesu navn hevur ein 
týdning. Jesus merkir: frelsari ella tann, sum 
Guð brúkar at frelsa við. Og Kristus merkir 
salvaður ella hin salvaði. Tí hevur Jesus 

navnið so stóran týdning. Jesus er tann, sum 
Guð hevur salvað til at frelsa heimin við.  
 
Í 7. versi  síggja vit, hvørji hetta brævið er 
skrivað til. Hann hevur skrivað til 
øllteyheilagu í Róm. Tað vil siga, til øll tey í 
Róm, sum trúgva á Jesus. Tey eru jú Guðs 
elskaðu børn. Og so leggur hann signingina 
yvir tey øll: náði, (t.v.s. góður tokki), veri við 
tykkum og friður frá Guði, faðir várum, og 
harranum Jesusi Kristi! 
 
Tann, sum trýr á Jesus, eigur jú frið við Guð, 
og Guð hevur góðan tokka í honum, tí at Guð 
sær Jesus, sín elskaða son í hjartanum á 
honum, sum trýr. Og tann, sum hevur Jesus í 
hjartanum,  hevur eitt reint hjarta. Tí at eigur 
tú Jesus í hjartanum, so hevur tú eisini lógina 
uppfylta í hjartanum. Tí at Jesus hevur jú 
uppfylt lógina fyri teg. Tí hevur tú frið við 
Guði í trúnni á Jesus. Orðið friður (Shalom) 
merkir á frummálinum eisini nakað sum er 
heilt. Tað vil siga, at tíni viðurskifti við Guð 
er við Jesusi komin í rætt lag. Tað eru eingir 
manglar meira, einki, sum er oyðilagt. Tí at tú 
hevur fingið friðin og náðina frá Guði í Jesusi. 
Nú sær Guð ikki meira títt miseydnaða lív, 
men Jesusar fullkomna lív. Tí er tað friður á 
jørð og í menniskjum góður tokki. 
Amen 

 
 

 

Viðvíkjandi haldaragjaldi. 
Nú vit eru byrjaði upp á eitt nýtt ár, vilja vit við hesum minna á haldaragjaldið fyri Kirkjuliga 
Missiónsblaðið. Kostnaðurin fyri eitt ár er kr. 200,00. 
Kontonr., ið peningurin kann flytast til eru: 
Eik Banki P/f - 9181 495.337.3 
BankNordik P/f - 6460 495.053.6 
Suðuroyar Sparikassi - 9870 407.748.3 
Norðoya Sparikassi -  9865 102.841.8	  	  
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Andakt 
 
 
Tí at um vit liva, so liva vit Harranum, og um vit doyggja, so doyggja vit 
Harranum; annahvørt vit tí liva ella doyggja, hoyra vit Harranum til. 
      Róm.14,8 
 
Orð eru ikki bara orð. Tað veldst um, hvør sigur tey. Ørindi omanfyri 
minnir meg um eina ávísa hending. Vit høvdu biðið fyri einum, sum var 
álvarsliga sjúkur. Vit fylgdu honum út til bilin, og við tað opnu bilhurðina 
segði hann: “ Tað er eitt, sum liggur mær á hjarta: Annahvørt vit liva ella 
doyggja, so hoyra vit Harranum til”. Fáar mánaðir seinni stóð eg við kistu 
hansara, og tá hoyrdi eg heilsan hansara í sinni mínum. 
 
Tað er nakað, sum er nógv meiri avgerandi enn at liva. Tað er at hoyra 
Harranum til. Tað kunnu vit ikki í deyðanum, hava vit ikki gjørt tað í 
lívinum. At hoyra Harranum til merkir at vit eru ogn hansara. Eg fái loyvi 
at biðja um lív, men eg biði til hansara, sum ræður fyri lívi og deyða. Tað 
er nakað, sum hevur nógv størri týdning enn lív. Tað er ein frelst sál. 
 
Bíblian talar um, at tað eru nøkur, sum eru sæl. Tað er tey deyðu, sum eru 
deyð í trúnni á Jesus. Tey hava rokkið málinum. Tað eydnu mugu vit unna 
teimum í sorgini og sakninum. So kann tað jú henda, at vit eisini skjótt 
verða tikin heim til Harran, sum vit hoyra til. Tá ynskja vit okkum ikki 
aftur. Tá vilja vit heldur bjóða teimum vælkomnum, sum Harrin hevur 
keypt dýrt við sínum blóði. 
 
H.E. Nissen: Han er vor fred  
 
Sólvá Syderbø týddi 
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Jesus - vinur teirra einsligu. 

"Men hann mátti leggja ferð sína 
gjøgnum Sámáriu. Tá ið Jesus nú var 
móður av ferðini, settist hann niður har 
við brunnin; tað var um sætta tíman (kl. 
12). Ein kona úr Sámáriu kemur tá at 
draga upp vatn. Jesus sigur við hana: 
“Ein og hvør, sum drekkur av hesum 
vatni, skal tysta aftur; men tann, sum 
drekkur av tí vatninum, sum eg vil 
geva honum, skal um ævir ikki tysta!” 
Brot úr Jóhs. 4. 

Ein einslig kona kemur gangandi við 
vatnkrukku síni. Tað er á middegi, og 
sólin stendur høgt á luftini. Konurnar 
úr Sikar plagdu annars at fylgjast út til 
brunnin, men aldri um hesa tíðina. 
Huff! Nei, tað var sanniliga alt ov heitt 
at fara eftir vatni nú í middagshitanum. 

Men hesi konuni dámdi best at fara 
einsamøll - sjálvt um tað júst var 
hennara neyð, at hon var so einsamøll. 
So slapp hon undan at hitta hinar og 
hoyra, hvussu tær argaðu hana og 
komu við speiskum viðmerkingum. 

Hon var hin syndafulla konan í 
bygdini, og hon visti fullvæl, hvussu  

fólk teskaðu og sleygaðu um hana. Nei, 
syndin gevur onga gleði! Tað hevði 
hon so víst sannað - hon var vorðin ein 
einslig og ólukkulig kona! 

Men úti við brunnin sat Jesus og bíðaði 
eftir henni. Ja, tað var fyri hennara 
skuld, at hann var komin! “Hann mátti 
leggja ferð sína gjøgnum Sámáriu,” 
lesa vit. Kærleiki hansara til syndarar 
dró hann henda veg. Hann vildi sløkkja 
sálartosta hennara og gera hana glaða 
og lukkuliga. 

Og hon gjørdist glað. So glað, at hon 
gloymdi tosta sín og læt vatnkrukkuna 
standa. Hon tuskaði inn í bygdina at 
siga hetta fyri hinum. 

Ja, Gud brúkti enntá hana at bera 
hinum boð um frelsu sína. Har gjørdist 
veking í Sikar, og mong komu til trúgv 
á Jesus! 

Soleiðis er Jesus! Minst nú til tað, tá ið 
tað ert tú, sum ein dag er einsamallur 
og ólukkuligur. Jesus er vinur teirra 
einsligu! 

Vilhelm Munch 
E. Campbell týddi 
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Mótgift móti hjúnaskilnaði 
 
 

 
 
Tað er syrgiligt at síggja úrslitini av 
upploystum heimum: - børnini hava eitt 
syrgið, fjart, hugsanarsamt eygnabrá - andlitið 
á konuni er merkt av vónloysi, tá ið hon 
brádliga stendur sum tann, sum skal uppihalda 
familjuni - í eygunum á manninum speglast 
tómleiki, tí nú hevur hann mist sína familju. 
Ongantíð havi eg sæð nakran fráskildan kent 
seg sum tann, sum hevur vunnið ein sigur. Í 
slíkum førum tykjast øll at vera taparar. 
 Tað er hin Óndi, sum er úti eftir at 
niðurbróta heimini. Men tað finst ein loysn 
upp á hetta sníkjandi fyribrigdið, og loysnin 
er at finna í orði og læru várs Harra Jesu 
Krists. Tað er ikki gjørligt at koma inn á allar 
grundreglurnar, sum eru okkum givnar í Guds 
orði, og sum beinleiðis virka inn á heimini, so 
tey kennast trygg og styrkt; men eg vil fegin 
strika undir, at familjuandaktin við lestri úr 
Guds orði og felagsbøn so avgjørt er ein 
mótgift móti hjúnaskilnaði. 
 Tann tíðin, sum tú ert saman við familjuni, 
styrkir familjubondini. Ein stór hjálp er tað at 
kunna vera saman um ymiskar uppgávur, 
annaðhvørt tað ræður um vanligt prát ella  

ymiskt undirhald, so sum spøl, sum fremja 
samanhaldið. Fá fult gagn burtur úr slíkum 
tímum og legg harafturat dent á saman at 
deila Guds orð. Har, sum familjan saman 
kann deila Guds orð, kemur einki, sum kann 
framkalla hat, líkasælu ella vanvirðing fyri 
hvør øðrum ella ynski um at oyðileggja 
familjulívið. Tvørturímóti vilja 
familjulimirnir í orðinum finna nógvar 
ávísingar, sum eggja teimum at elska og virða 
hvør annan og varðveita familjueinleikan eftir 
einum av Gudi givnum mynstri. 
 Tað er ein einastandandi fyrimunur at 
kunna biðja saman. Ein familja á knæ í 
felagsbøn setir okkurt í gongd bæði hjá Gudi 
og menniskjum. Børnini kunnu t.d. siga fram 
eitt vers, sum tey duga uttanat, og foreldrini 
mugu brúka eitt mál, sum børnini skilja. Gud 
vil hoyra, og Gud ærir familjubøn. 
 Sigið mær, hvussu skuldi tann andin, sum 
fremur hjúnaskilnað og spjaðing í heiminum, 
fingið yvirlutan í einari familju, sum kann 
samlast um eina opna Bíbliu, og sum á knøum 
talar við Gud sín? 
 Hin Óndi vil sjálvandi gera alt, hann kann, 
at forpurra andaktina: telefonin ringir, 
hundurin fer at goyggja, onkur bankar á 
dyrnar, børnini sovna o.s.fr. Hetta eru alt 
brøgd hjá Satani; men tað ber til at vinna á 
teimum, um familjan tekur eina fasta avgerð 
at standa saman í bøn og saman ganga ímóti 
einum og hvørjum anda, sum vil spjaða og 
leypa á heimið. 
 Um familjuandakt og felagsbøn ikki eru 
fastir tættir í tínum heimi, so vil eg biðja teg 
so skjótt sum møguligt fáa hetta í lag. Minst 
til, tað er so langt frá, at tey kristnu heimini 
sleppa undan árininum hjá hinum Ónda.    
 
Effie Campbell umsetti.  
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Irena, ein megnarkvinna 
 

 
 
Tá ið eg las um jødakonuna Irenu, komu hesi 
orðini hjá Jesusi fram fyri meg: “Størri 
kærleika hevur eingin enn tann, at hann letur 
sítt lív fyri vinir sínar.” Jóh. 15,13. 
 Irena doyði nú fyri stuttum í 2009. Hon var 
98 ára gomul. Hon varð borin í heim í 
Týsklandi og var útbúgvin blikksmiður. Hon 
arbeiddi í jødabýlinginum í Warszawa. Sum 
týskur jødi var hon greið um, hvat ið tað var, 
sum fór fram. 
 Hon fór undir at smugla jødisk pinkubørn 
út úr ghettoini. Hon goymdi tey niðri á botni í 
sínum amboðskassa. Tey eitt sindur størri 
børnini goymdi hon í einum stórum ryggsekki 
og setti hund sín omaná. Hann goyði illa eftir 
teimum nasistisku hermonnunum, tá ið hon 
eftir loknan arbeiðsdag fór úr leguni og út 
gjøgnum portrið. 
 Tað, at hundurin goyði so illa, gjørdi, at 
vaktarmenninir kannaðu ikki ryggsekkin. Á 
henda hátt bjargaði hon 2.500 pinkubørnum 
og eitt sindur størri børnum. 
 At enda komu vaktarmenninir kortini 
framá, hvat ið tað var, hon tókst við, og teir 
brutu bæði armar og bein í henni og smurdu 
hana av. 

 Irena skrivaði nøvnini niður á øllum 
børnunum, sum hon smuglaði út. Hon goymdi 
listarnar í einari súltutoyskrukku, sum hon 
gróv niður undir einum træi í urtagarðinum. 
 Eftir kríggið gróv hon krukkuna upp. Hon 
royndi at sameina tey fáu foreldrini, sum 
komu livandi úr jødabýlinginum, við børn 
teirra. Restina av børnunum fekk hon inn í 
fosturheim ella fekk fólk at ættleiða tey. 
 Í fjør - 2008 - var Irena í uppskoti at fáa 
nobelheiðurslønina. Men tað gjørdist Al Gore, 
sum fekk hana vegna sínar hugsanir um 
globalu upphitingina. Nei, tey, sum hava 
uppiborið tað, fáa ikki altíð heiðursmerki. 
Men tíbetur eru tað hetjur mitt í okkara 
gerandisdegi. Irena var ein teirra. Hon vísti 
sannan kærleika og var ein teirra, sum Jesus 
tosar um, tá ið hann sigur: “Størri kærleika 
hevur eingin enn tann, at hann letur lív sítt 
fyri vinir sínar.” 
 Nobelnevndin helt ikki, at Irena var verd 
eitt heiðursmerki. Men man Irena ikki hava 
fingið eitt hjartaligt lógvatak, tá ið hon steig 
innum heima hjá Jesusi? 
_ _ _ 
Effie Campbell umsetti. 
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Jesus frelsir og brúkar eisini drápsmenn 
 
 

Ludvig Karlsen 
 
Stutt eftir, at vit vórðu frelst, fóru vit at halda 
møti. Vit settu eitt tjald upp mitt inni í Oslo, 
og har komu allir útiliggjararnir úr 
síðugøtunum í Oslo at lurta. Aftast sat ein 
kona, sum var serliga skrøpp. Helvtina av 
hárinum var rakað av høvdinum, og tú sást ein 
langan skurð eftir øllum skallanum, og 
stingini, har hon var seymað saman. Hon sat 
og órógvaði og rópti eftir mær: “Hygg hann, 
hann heldur seg vera so rættvísan og góðan!” 
 “Nei, tað er ikki so, tað hongur saman. Eg 
havi tikið ímóti náðini frá Gudi. “Av náði eru 
tit frelstir, við trúgv, og tað er ikki tykkum at 
takka, tað er Guds gáva.” Ef. 2,8. Og henda 
náðin kann eisini falla tær í lut, um tú tekur 
ímóti Guds gávu, Jesusi.” 
 Hon kom fram, og so segði hon frá øllum 
tí, hon hevði verið uppií, og tað var ikki fyri 
erkvisin oyru at hoyra. “So tú sært,” endaði 
hon, “fyri mær er eingin náði.” 
 “Jú, so sanniliga. Tí at skrivað stendur: Tí 
at av fylling hansara hava vit allir fingið, og 
tað náði oman á náði. - Tað er sum at síggja 
eina lagkøku við nógvum løgum, náði oman á 
náði, oman á náði. - Og víðari stendur, at 
lógin varð givin við Mósesi, men náði og 
sannleikin komu við Jesusi Kristi.” Jóh. 1,16-
17. 
 Hon varð frelst, og so spurdi hon, um vit 
kundu fara inn í fongslið at vitja beiggja sín, 
sum var drápsmaður. Vit játtaðu, og dagin 
eftir fóru eg og Herman Karlsen. 
 Men tað var ikki bara, bara. Hann var ein 
av grovastu og ráastu drápsmonnum í Noregi, 

og hann hevði fingið ein dóm upp á 18 ár. Í 
fleiri ár hevði hann sitið avbyrgdur. 
 Vit ringdu uppá, søgdu hvørjir vit vóru, og 
hvønn, ið vit skuldu vitja. So gjørdist kvirt 
eina góða løtu, og vit ivaðust í, um vit sluppu 
inn. Men so fór hurðin upp, og inn sluppu vit. 
Løtu seinni kom fangin út saman við einum 
vaktarmanni, ið sá ógvuliga bangin út. 
Herman og eg gjørdust eisini ræddir, tí 
maðurin sá garvillur og óstýriligur út, og hann 
var bæði stórur og bulmikil. 
 “Eg skal heilsa tær frá systur tíni. Hon 
bleiv frelst í gjár,” segði eg. 
 “Ha, systir míni? Er hon frelst?” spurdi 
hann bilsin. 
 So skumpaði vaktin okkum allar tríggjar 
inn í vitjanarrúmið og snaraði lykilin fyri á 
útsíðuni. So har sótu vit einsamallir við 
hesum vandamikla drápsmanni. “Tit eru teir 
fyrstu, ið vitja meg. Eingin hevur verið her í 
tvey og eitt hálvt ár. Eg havi sitið púra 
avbyrgdur, havi ikki havt nakað samband við 
hinar fangarnar. Tá ið eg fái mat, rættir vaktin 
hann inn gjøgnum eina lúku.” So fór hann at 
siga frá øllum, ið hann hevði verið uppií, og 
tað var ikki smávegis. Sjálvt vit øtaðust. Tað 
er ikki borðbært og kann ikki sigast frá einum 
talarastóli. “So tit síggja,” endaði hann, “fyri 
mær er eingin náði.” 
 Men tá kom Heilagi Andin yvir meg og 
segði: “Sig við hann, at eg frelsti drápsmannin 
Móses og brúkti hann stórliga í mínari 
tænastu.” 
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 “Tú fert skeivur,” segði eg. “Gud hevur 
frelst drápsmenn fyrr og brúkt teir í síni 
tænastu, og tað sama ger hann enn.” 
 “Álvara?” spurdi hann undrandi. 
 “Ja, Móses drap ein egypta og jarðaði hann 
niður í sandin, og so spelaði hann avstað. 
Hann bøtti ikki so mikið sum ein dag í 
fangahúsi fyri hatta drápið. Men hann fekk 
eina oyðimarkarferð upp á 40 ár og mátti 
røkta seyð, til hann ein dagin møtti Jesusi, 
sum reisti hann upp og brúkti hann stórliga. 
Hann slapp at leiða alt Guds fólk úr 
Egyptalandi til Lovaða Landið.” 
 Hann man hava hoyrt bíbliusøgu sum barn, 
tí hann var skjótur at svara: “Ja, men hatta var 
í Gamla Testamenti.” 
 Tá kom Heilagi Andin aftur yvir meg og 
segði: “Sig við hann, at tað sama hendi í 
Nýggja Testamenti. Eg brúkti Saul.” 
 “Hatta var ikki bara galdandi í Gamla 
Testamenti, men eisini í Nýggja Testamenti. 
Saul var sekur í mongum morðum. Hann bant 
lærusveinar Harrans og førdi teir í leinkjum til 
høvuðsprestin, og hann var hjástaddur, tá ið 
Stefan varð steinaður. (Áps. 9., 6. & 7. kap.) 
Men so møtti Saul Jesusi á Damaskusvegnum, 
og so varð hann frelstur, og Gud brúkti hann 

stórliga. Hann man vera mætasti trúboðarin 
nakrantíð. Hann gjørdi fleiri prædikuferðir og 
skrivaði ein stóran part av Nýggja Testamenti, 
sum vit hava gagn av dagin í dag.” 
 Tá fall maðurin grátandi á knæ, og vit 
løgdu hendurnar á hann, og Herman og eg 
bóðu og bóðu fyri honum, og hann bleiv 
frelstur. Vit fordømdu hann ikki, tí Heilagi 
Andin sjálvur sannførir um synd. Vit skulu 
ikki fordøma nakran. Skriftin sigur: “So er tá 
nú eingin fordømin fyri tey, sum eru í Kristi 
Jesusi.” Róm. 8,1. - “Tí um onkur er í Kristi 
Jesusi, er hann nýggjur skapningur, hitt gamla 
er farið, sí, tað er vorðið nýtt!” 2. Kor. 5,17. 
 Ta fyrstu tíðina, eftir at vit vórðu frelst, 
kendi eg meg eisini fordømdan. Og tað er ikki 
so løgið. Eg hevði livað í 40 ár úti í alskyns 
synd, og nú sat eg í salinum saman við fólki, 
sum høvdu verið frelst í 50 ár. Tú kendi 
kanska kuldan frá summum teirra. 
 Vit mugu ongantíð fordøma ella peika eftir 
fólki. Tá tú knýtir nevan og peikar, so fer 
fremstifingur út móti næstanum, tummilin 
peikar upp móti Gudi, men tríggir fingrar 
peika inn móti tær sjálvum! 
      
Effie Campbell umsetti. 
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Tær fýra konurnar við Jesu kross 
 
 

Fýra konur stóðu við Jesu kross, Maria, 
móður Jesusar - Salóme, systir hennara - 
Maria, kona Kleopasar - og Maria Magdalena. 
Tær bara savnaðu hugsan sína um Hann, sum 
hekk á krossinum. 
   Hesar fýra konur standa her sum umboð fyri 
mannaættina og vísa okkum vegin hagar, øll 
menniskju eiga at fara: til Jesu Kristi kross. 

   Hesar fýra konur, sum høvdu so ymiskt 
grundarlag, gjørdust allar líka við Jesu kross. 
Hóast teirra ólíku fortíð, gjørdust tær 
fullkomiliga eins, tí við Jesu kross verður 
fortíð okkara fjald og reinsað í Jesu Kristi 
blóði. Latið okkum hyggja eitt sindur gjøllari 
at hesum fýra við Jesu kross. 

    
 

 
 
 

Móður Jesusar, hin heilaga konan 
 

 
Móður Jesusar, Maria, hevði verið heilag heilt 
frá barnaárunum. Tá ið vit lesa, at eingilin 
kemur til Mariu við teimum boðunum, at hon 
skal føða Frelsaran, skilja vit av orðunum hjá 
einglinum, at Gud hevði hildið sína hond yvir 
hesa ungu kvinnu heilt frá barnaárunum. Hon 
var vaksin upp í reinleika og heilagleika. 
   Hon var ein menniskja sum øll onnur. Men 
Gud hevði á ein serligan hátt varðveitt og vart 
hana frá syndini. Hon hevði altíð livað í nánd 
av Gudi og hevði verið so eydnusom ongantíð 
at gliðið út í syndina og heimin. 
   Tað er óivað onkur, sum lesur hetta, sum av 
Guds náði hevur fingið loyvi at upplivað 
nakað av tí sama. Tú hevur hoyrt Gudi til heilt 
frá tínari barnatrúgv. Tískil ert tú sloppin 
undan at falla í tær ræðuligu syndirnar, sum 
vit hoyra um í heiminum í dag. Gud hevur 

verið so góður móti tær. Tú kanst vera glaður 
og takksamur! Tú ert sloppin at vaksa upp í 
einum dámi av reinleika. 
   Sjálvandi hevur tú havt títt stríð, tínar 
trupulleikar og tvørleikar. Men Gud hevur 
varðveitt teg frá syndarinnar mongu sárum og 
skeinum. Tú hevur verið trúgvandi alt lívið. 
   Men lurta nú - og tú ert helst samdur við 
meg: tú mást eisini standa tætt inn til Jesu 
Kristi kross. Tað er við Jesu Kristi kross, at 
tín vón og tín framtíð eru. Bara við krossin 
hevur tú tína frelsu. 
   Hugsa tær, eisini Maria, hin heilaga konan, 
mátti til Jesu Kristi kross at finna frelsu! 
Maria, móður Jesusar, vísir øllum heiminum, 
hvar ið vit øll eiga at standa - tætt inn til Jesu 
Kristi kross. 
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Salóme, yvirstættarkonan 

 
 
Hin næsta konan, sum stóð har við krossin, 
var systir Jesu móður, Salóme. Vit hava øll 
hoyrt, at hon var gift við Sebedeusi og var 
móður at ápostlunum Jákupi og Jóhannesi. 
Hon hevði gift seg inn í eina ríka familju, 
sum hoyrdi til yvirstættin, og hon kendi 
høvuðsprestin og teir hægru stættirnar í 
Jerusalem. Hetta kemur eisini fram, tá ið 
Jesus verður førdur til høvuðsprestin. Tá er 
Jóhannes har. Hann er vanur at ganga inn og 
út í hesum umhvørvinum, og hann fer yvir til 
duravørðin og biður hana lova Pæturi inn. 
   Men hoyr - eisini hon, Salóme, mátti yvir til 
Jesu Kristi kross! 

   Eg kvíði fyri, at mong hava ta uppfatan, at 
evangeliið er bara fyri eitt serligt sosialt 
fólkaslag. Men evangeliið er fyri øll 
samfelagsløg, rík og fátæk. Eingin nær fram 
til Himmalin uttan fyrst at hava fingið syndir 
sínar fyrigivnar við Jesu Kristi kross. Við 
krossin eru øll líka. 
   Hoyrir tú upp í tey, sum vit kalla tey 
“fínaru” fólkini, so mást tú kortini stilla teg 
við Jesu Kristi kross. Tí uttan mun til hvørji 
vit eru, rík ella fátæk, hoyra upp í yvirstættin 
ella aðalin, so mugu vit øll møta Gudi við 
Jesu Kristi kross. 

  
 

 
 
 

Kona Kleopasar - húsmóðirin 
 
Hin triðja konan við krossin var Maria, kona 
Kleopasar. 
   Kleopas var annar av teimum báðum 
Emmaus-fararunum, sum verða umrøddir í 
Lukas 24. Tað tykist, sum hann búði í 
Emmaus, einari lítlari fátækari bygd, sum lá 
ellivu kilometrar frá Jerusalem. 
   Kleopas hoyrdi ikki upp í yvirstættin. Hann 
var ein vanligur arbeiðsmaður, sum stríddist 
fyri tað dagliga breyðið. Hesi hjúnini vóru 
foreldur at Jákupi lítla og Jósefi, sigur Bíblian 
okkum. Tey høvdu fleiri børn. 

   Maria, kona Kleopasar, var húsmóðirin, 
eitt dømi um tað vanliga menniskjað. Hon 
hevði tað dagliga húsarbeiðið at stríðast við. 
Hon stákaðist fyri mann og børn - ein fátæk 
bygdarkona. Men eisini hon mátti til Jesu 
Kristi kross at fáa frelsuna. 
   Kanska sigur tú eisini um teg sjálvan, at tú 
ert “bara eitt vanligt menniska” - ein vanligur 
arbeiðsmaður, ein húsmóðir. Ja, tá eru 
krossurin og Maðurin akkurát fyri teg. Kom 
til Jesu Kristi kross og tak ímóti Honum, sum 
hekk á krossinum og doyði fyri tínar syndir! 
Hann er tín frelsa. 
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Fyrrverandi skøkjan úr Magdala 
 
Ein skuldi ikki hildið, at fjórða konan við 
krossin hóskaði saman við hinum trimum 
konunum. Hon hevði verið ein fallin kona. 
Hon var ein tiltikin hora úr Magdala, einum 
býi við norðurendan á Genesaretvatninum. 
Har hevði hon livað og var vorðin kend, so øll 
kendu hana undir navninum Maria Magdala, 
ella umsett til føroyskt Maria Magdalena. 
   Hon hevði verið ein órein kona. Tíðliga í 
lívinum var hon fallin í synd og hevði givið 
seg í djevulsins vald. Ja, hon var vorðin so 
bundin, at demonirnar drivu hana millum 
bygdirnar uppi við norðurendan á 
Genesaretvatni, har hon seldi kropp sín fyri 
pengar. Hon hevði kastað seg so langt út í 
syndina, at sjey illir andar vóru farnir inn í 
hana, sigur Bíblian. 
   Støðugt reikaði hon um sum hitt falna, 
hersetta mennsikjað, sum hevði givið seg yvir 
til devulsligar lystir. At enda var hon fyri 
ongum, illa farin, ólukkulig og oyðiløgd av 
syndini. 
   Men ein dagin møtti hon Jesusi. -Tað 
gjørdist ein øgilig uppgerð. Demonirnar í 
henni reageraðu beinanvegin, hon sá 
Meistaran. 
   Uppgerðin var stutt, men ógvislig. Tann 
Heilagi møtti demonunum og óreinskuni. Hon 
small til jarðar og skríggjaði og ýldi. Tá talaði 
Jesus til teir illu andarnar í henni: “Farið út!” 
Og devlarnir fóru úr henni við hørðum 
skríggjum, og hon varð liggjandi sum deyð 
niðri í túninum. 

   Tá kom Jesus frá Nasaret til hennara. Hann 
reisti hana upp, og Maria Magdalena var frá 
hesi stund eitt nýtt menniskja. 
   Nú stendur hon har saman við hinum 
trimum konunum við Jesu Kristi kross og 
sleppur at uppliva tær allarstørstu 
hendingarnar. Hon varð av sonnum tann, sum 
Jesus allarfyrst opinberaði seg fyri, eftir at 
hann var risin upp, og hann bað hana bera 
hesi boðini víðari til lærusveinarnar. 
   Hevur tú hoyrt nakað so framúrskarandi? 
Tað var ein umvend skøkja, sum bar verðini 
tey fyrstu tíðindini um Jesu uppreisn! Men tað 
var ein umbroytt skøkja, ein reinsað skøkja, 
sum var vorðin reinsað frá syndini við Jesu 
Kristi kross.	  	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
Effie Campbell umsetti 

E
.
 



                                                                                                                Nr. 2 ⎢  Mars  2015  ⎢  68.  árið  
 

	   14	  

	  
	  

	  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                Nr. 2 ⎢  Mars  2015  ⎢  68.  árið  
 

	   15	  

Páskavikan 
 
 

Ja, nú eru páskirnar í hondum, og tí kundi tað 
verið áhugavert at vita, hvat hendi hesa 
vikuna. Vikan frá pálmasunnudegi til 
páskadag verður kallað dymbildagavikan ella 
stilla vikan, og siður hevur verið at halda frið 
hesa vikuna. Skipað hevur ikki verið fyri 
tiltøkum hesa vikuna, men ístaðin hava fólk 
fyrireika seg til páskirnar. 
 
Pálmasunnudag reið Jesus inn í Jerusalem á 
einum asna. Fólkini løgdu klæði síni og 
pálmagreinar á vegin og lovaðu Gudi. Á 
henda hátt vísti Jesus mannfjøldini, at hann 
var Messias og ein friðarskapandi kongur. Har 
var nógvur gangur, og fariseararnir bóðu 
Jesus hava at fólkunum, men hann svaraði 
teimum, at um fólkini høvdu tagt, so mundu 
steinarnir havt rópt. 
 
Í hesi vikuni ruddaði Jesus halgidómin. Í 
uttasta tempulgarðinum høvdu handils- og 
gjaldoyrahandilsmenn sínar búðir. Har keyptu 
jødar sær djór, sum teir skuldu ofra og 
vekslaðu sín pening til tempulgjaldoyru, so at 
teir kundu gjalda tempulavgjald. Tá Jesus sá, 
at handilsmenninir snýttu fólkið, gjørdist hann 
illur og koppaði borðini hjá teimum. 
 
Judas beyð sær eisini at svíkja Jesus í hesi 
vikuni. Hann fór sjálvur til teir leiðandi 
prestarnar og spurdi, hvussu nógv hann fekk 
afturfyri, um hann hjálpti teimum at fáa fatur í 
Jesusi. Teir góvu honum 30 silvurmyntir, og 
tað var hann nøgdur við. So fór hann at hugsa 
um, hvussu og nær hann skuldi svíkja Jesus. 
 
Jesus gisti, sum hann plagdi hjá Mariu, 
Marthu og Lásarus í Betaniu, tí um páskirnar 

komu tað altíð nógv fólk til Jerusalems, og  
tað  var ikki lætt at finna nakað at búgva í um 
páskirnar. 
 
Skírishósdag bað Jesus Pætur og Jóhannes 
fara til Jerusalems at fyrireika páskamáltíðina. 
Um kvøldið ótu Jesus og lærusveinarnir 
páskalambið. Jesus segði lærisveinunum frá, 
at Judas fór at svíkja hann. Judas fór avstað, 
og seinni um kvøldið, tá ið Jesus og 
lærisveinarnir vóru í Getsemane, har Jesus 
bað, kom Judas við hermonnunum eftir 
Jesusi. 
 
Náttina fyri langafríggjadag var Jesus 
avhoyrdur av høvuðsprestunum og ráðnum. 
Langafríggjadag var hann førdur til Pilatus. 
Tá Pilatus sá, at Jesus onki hevði gjørt, og tí 
ikki kundi dømast til deyða, koyrdi hann 
víðari til Heródes kong. Heródes avhoyrdi 
Jesus, men koyrdi hann so aftur til Pilatus. Av 
ótta fyri fólkinum læt Pilatus Jesus krossfesta. 
Jesus varð jarðaður í grøvini hjá einum 
manni, sum æt Jósef. 
 
Leygardagin hendi onki, tí tá var 
sabbatsdagur, hvíludagurin hjá jødum, og 
henda dagin mátti eingin gera nakað. 
 
Páskadag fóru tvær kvinnur út til grøvina hjá 
Jesusi. Tær gjørdust bilsnar, tá ið tær sóu, at 
steinurin, sum hevði verið fyri gravarmunnan, 
var koyrdur frá. Tær fóru inn í grøvina, men 
Jesus var ikki har. Ein eingil segði teimum, at 
Jesus var risin upp. Seinni um dagin vísti 
Jesus seg fyri lærisveinunum og um kvøldið 
fyri tveimum monnum, sum vóru á veg til 
Emmaus. 

	  
Petra Gregersen 
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