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Mínir seyðir hoyra reyst mína 

  Mikkel Vigilius 

 

‘’Mínir seyðir hoyra reyst mína, og eg kenni teir, og teir fylgja mær, 

og eg gevi teimum ævigt lív, og teir skulu allar ævir ikki glatast, og 

eingin skal slíta teir úr hond míni’’ (Joh 10,27-28). 
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Kennur tú til, at tað eru lyftir í Bíbliuni, 

ið eru torfør at gleða seg yvir og finna 

troyst í, tí tey lova meira, enn okkara 

royndir siga. Kunnu tey verða sonn?  

Jesus sigur: “og teir skulu allar ævir ikki 

glatast, og eingin skal slíta teir úr hond 

míni’’.  Men tað eru jú kristin ið falla frá 

trúnni og sum vit mugu rokna við verða 

glataði um ævir. Kann tað henda fyri 

teimum, hvat so við mær? Hvør troyst 

eru tað tá  í Jesu lyftum? 

Hettar er ein undurfull troyst, tá ið eg 

lesi lyftini ið heilum líki. Hvørji eru tey, 

ið ongantíð skulu glatast? Tað eru teir 

seyðir, sum hoyra Jesu rødd. Hansara 

rødd, ið møtir okkum í Guðs orði í 

Bíbliuni. Her talar Jesus við meg, frá 

fyrstu til síðstu síðu. Alt er satt. Alt er 

lóg og gleðiboðskapur. Alt leiðir meg 

sum ein glataðan syndara, til Jesu kross 

og til trúgv og frelsu við Jesusi eina.  

Tað var soleiðis eg av fyrstantíð fekk 

trúnna. Nøkur menniskju tosaðu við 

meg um Guð, so tað var alneyðugt fyri 

meg, at verða frelstur frá Guds vreiði og 

dómi. So vitnaðu tey fyri mær um Jesus, 

sum mínum frelsara, ið hevði gjørt alt so 

væl fyri meg.  

Við hesum orði kom trúgvin á Jesus í 

mítt hjarta. Við júst tí sama orðinum 

verður trúgvin endurnýggjað og 

varðveitt í mínum hjarta – allan vegin – 

heilt fram á málið. 

Hugsa tær, at man kann elska eitt orð, 

sum avdúkar og dømir ein, og kallar ein 

til umvending frá loyndari synd, sum ein 

vil verja. Tað kann eg, tá eg av royndum 

veit, at tað orðið leiðir meg til fulla 

fyrigeving syndana og til frið við Gud 

og Jesusi eina.  

Tey ið lurta og ogna sær hetta orðið, 

skulu á ongum sinni glatast. Tey skulu 

ongantíð slítast úr Jesusar hondum. 

Jesus vil varðveita tey til tað æviga 

lívið. Hetta er lyftið og tað stendur fast. 

Tað er ósigandi stórt og troystarfult.  

 Lea Juul  umsetti.
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Andakt 

Kristin samleiki 

Fyri nøkrum árum síðani hitti eg ein mann. Kærleiki hansara til Jesusar lýsti av honum. 

Bíblian var honum sera kær, og honum dámdi sera væl, tá vit høvdu eina stilla  løtu 

saman, at finna og lesa orð, sum prógvaðu Jesu kærleika. Í frítíð sini var hann íðin eftir 

at virka sum prestur í tveimum samkomum og tað, sum tað hevði við sær. Heilsustøðan 

var ikki nakað at reypa av, og hann arbeiddi í roynd og veru alt ov nógv. Alt til hann 

ikki orkaði meiri. 

Sjáldan var hann við hús. Og ein dagin varð so stór mótstøða heimanífra, at skør komu 

í familjulívið. Harafturat mistu samkomurnar álitið á honum og høvdu ikki brúk fyri 

honum longur.  

Tað fekk álvarsamar fylgjur. Eftir stuttari tíð misti hann sín samleika. Tilvitanin um 

samleikan sum kristin kollsigldi. 

Søgan um henda mann peikar á, hvat tað er, sum ger, at ein menniskja torir at kalla seg 

kristna.  

Paulus ápostul hevði eisini eitt virkið lív. Men hvaðani fekk hann samleikan? Hann 

skrivar soleiðis: 

og tey verða rættvísgjørd fyri einki av náði hansara við eyndurloysingini, sum er 

í Kristi Jesusi (Róm 3.24) 

Hann varð varigur við, at Guð sá hann sum sítt barn. Ikki vegna Paulusar mongu 

avreksverk, men tí Jesus var komin í hansara stað. 

Í samtíð síni eggjaði Paulus samkomunum at virða tey, sum vóru íðin í samkomunum. 

Samstundis lá tað honum á hjarta, at leggja dent á tað, sum er grundarlagið og 

tryggleikin hjá einum kristnum – eisini hjá einum kristnum leiðara. 

Stórur tørvur er á kristnum, sum vilja brúka tíð í samkomu- og kirkjunnar arbeiði. 

Summi vilja hetta, og krøv verða sett bæði teimum sjálvum og familjum teirra. 

Serstakliga hjá teimum, hevur tað stóran týdning, at kristni samleikin ikki liggur í 

uppgávunum, men í viðurskiftinum við Kristus. 

 

Sólvá Syderbø umsetti. 
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Maðurin, sum orkaði alt 

Einaferð fyri mongum árum síðani var 

tað ein maður, sum reisti seg upp at 

vitna á einum møti. Hetta var í Amerika. 

“Eg orki alt!” segði hann. 

 Øll inni í salinum vendu sær á at 

hyggja at hesum manni. Tað er ikki 

hvønn dag, at tú sært eitt menniskja, 

sum orkar alt. Hvussu sær ein sovorðin 

sjáldsamur persónur út? Hetta var jú 

áhugavert! Onnur hugsaðu við sær: 

“Orkar alt! Eg kann ikki ætla! Hann man 

vera ein ordans reypari!” 

 Men tað førdi ið hvussu er tað við 

sær, at eingin sat og hálvsvav á 

møtinum. Tey vóru øll klárvakin og sera 

spent uppá, hvat ið maðurin nú mundi 

fara at siga. 

 “Ja, eg orki alt,” tók maðurin 

uppaftur, men so helt hann fram, “í 

honum, sum ger meg sterkan.” Hatta er 

eitt skriftstað, sum stendur í 

Filippibrævinum í 4. kapitli og 13. versi. 

“Ja, eg orki alt í honum, sum ger meg 

sterkan.” Og tað er nakað heilt annað. Í 

okkum sjálvum megna vit ikki nógv, 

men tá ið vit kenna hann, sum kann gera 

okkum sterk, so vita vit, hvar ið vit skulu 

venda okkum, tá ið kreftirnar ganga 

undan. 

 Maðurin greiddi so frá, at hann misti 

arbeiði. Tað er ein heil vanlukka fyri ein 

familjumann. Í fyrstuni helt hann, at 

hann mundi fara at klára seg, tí hann fór 

helst at fáa okkurt arbeiði heilt skjótt. 

Hann søkti starv her og har; men einki 

bar til. Rokningarnar streymaðu inn, og 

hann átti einki at gjalda við. Hann var 

illa sperdur. At enda sá hann, at Harrin 

var hin einasti, sum kundi hjálpa sær.  

 Hann fall niður á síni knø og útoysti 

sítt hjarta fyri Gudi og segði: “Harri, tú 

mást hjálpa mær. Eg eri í dýrastu neyð. 

Rokningarnar streyma inn, og eg eigi 

einki at gjalda við. Eg blívi sjúkur, tá ið 

eg ikki kann gjalda hvørjum sítt. Eg má 

sleppa av við mína skuld. Harri, gev 

mær eitt arbeiði.”  

 Morgunin eftir fekk hann tað soleiðis, 

at hann skuldi fara yvir til eina 

byggifyritøku. Hann fór beint inn til 
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stjóran. “Góðan morgun,” segði hann, 

“hava tit ikki brúk fyri einum raskum 

manni?” 

 “Jú, vit standa júst og mangla ein 

mann. Tú kanst byrja longu í morgin,” 

svaraði stjórin. Maðurin takkaði so 

hjartaliga og ætlaði sær at fara; men 

stjórin segði: “Bíða mær eitt sindur. Eg 

skal rokna løn tína út.” 

 Stjórin nevndi so eitt tal. Tað var 

dupult so nógv, sum maðurin hevði 

fingið á gamla arbeiðsplássi sínum. 

Hann fór glaður avstað, og hann mátti 

sanna, at tað loysir seg at søkja Gud. Hví 

hevði hann ikki gjørt tað fyrr? Her fekk 

hann eitt arbeiði fyrstu ferð, hann 

royndi, og lønin var heilt ómetaliga góð. 

 Morgunin eftir var hann sera spentur, 

tá ið hann kom oman á byggifyritøkuna. 

Formaðurin kom yvir til hansara og vísti 

honum til rættis. “Tú skalt taka eina 

jarnplátu av hasum stáplinum har og 

bera hana upp gjøgnum handan 

byggipallin og geva manninum, sum 

stendur ovast uppi, hana.” Í dag hava 

teir snildari mátar at fáa tilfar upp í tær 

hægru hæddirnar; men fyrr mátti alt 

dragsast við hond. 

 Maðurin fór við miklum treysti undir 

hetta arbeiðið. Hann helt, at tað var einki 

fyri, hatta fór hann at megna sum einki. 

Men hann var bara komin upp í hálva 

leið, tá ið hann kendi seg øgiliga móðan. 

Beinini ristust undir honum, og hann 

helt eisini, at plátan var í so tung. So 

hugdi hann niður, og tá var heilt galið. 

Hann helt, at tað var so ómetaliga langt 

niður í túnið, og fólkini vóru so ógvuliga 

smá. Tað fór at mala fyri honum. 

 “Lat vera við at hyggja niður,” 

skeldaði hann inn á seg sjálvan, “hygg 

uppeftir. Minst til Pætur! Tá ið hann 

hugdi niður, sakk hann; men so leingi 

sum hann hugdi upp á Jesus, fekk hann 

sum einki gingið á vatninum!” 

 Hann togaði seg eini tvey trin upp í 

stigan afturat; men so orkaði hann ikki 

meir. “Harri, kom og hjálp mær,” bað 

hann, “eg orki ikki meir, og eg kann ikki 

siga hetta starvið frá mær, tí mær tørvar 

pengarnar.” 
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 Í somu løtu, hann hevði biðið hasa 

bønina, kom eitt skriftstað inn í hugan á 

honum: “Ja, eg orki alt í honum, sum ger 

meg sterkan.” Her var hjálpin. Men hvat 

gert tú heilt ítøkiliga fyri at fáa nyttu úr 

hesum bíbliuorðinum? 

 Maðurin treiv fastari um plátuna, 

steig eitt trin upp og segði: “Eg.” So 

steig hann eitt trin afturat og segði: 

“Orki.” Síðani traðkaði hann á triðja 

trinið og segði: “Alt.” Og soleiðis helt 

hann áfram. Hvørja ferð, hann steig eitt 

trin, segði hann hart fram fyri seg eitt 

orð úr hesum skriftstaðnum. Tá ið hann 

var liðugur at siga skriftstaðið, var hann 

komin níggju stig upp. Hann byrjaði so 

av nýggjum og helt so áfram á sama 

hátt, og at enda kom hann upp á ovasta 

pallin og kundi geva manninum har 

jarnplátuna. 

 Soleiðis gekk allur dagurin. Um 

kvøldið kundi hann fara til hús og hvíla 

sín móða kropp. Tá ið fjúrtan dagar vóru 

farnir, merkti maðurin, at vøddarnir í 

beinunum vóru styrknaðir, tí hann ristist 

ikki so illa sum fyrr. Eisini kendist 

pláturnar ikki so tungar longur.  

 Bíblian sigur, at trúgvin kemur av tí, 

sum verður hoyrt (Róm. 10,17). Tað 

liggur ein sannleiki í hesum. Vit skulu 

siga hesi orð hart, og leggja tey á 

goymslu uppi í heilanum. Tá gerast tey 

ein veruleiki í lívi okkara. Soleiðis fekk 

hesin maðurin hjálp, og soleiðis kunnu 

tú og eg fáa hjálp. Latið okkum ikki 

gloyma at geva Gudi æruna og takka 

honum fyri alla hjálp og fyri Bíbliuna, 

sum er ein sonn skattakista. 

Effie Campbell umsetti. 
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Var hetta bara av tilvild? 

Ein norskur matrósur, sum fyri 21 árum 

síðani var farin heimanífrá, og 16 tey 

síðstu árini ikki hevði skrivað til 

mammu sína, gekk og válaði 

jólamorgun illa hýrdur niðri á 

havnarlagnum í Cardiff í Onglandi. 

Hann kom fram við einari kirkju, og 

sangurin freistaði hann at fara inn. 

 Eftir prædikuna segði prestur, at í 

morgin fór veitsla at vera í kirkjuni, og 

hann bjóðaði blídliga øllum at koma. 

Matrósurin møtti eisini til ásettu tíðina. 

Við inngongdina fekk hann eitt 

atgongumerki. Á tí stóð talið 400. 

Seinni fekk hann eina gávu, sum var eitt 

bundið hálsturriklæði, sum eisini hevði 

nummarið 400. Hann var ikki serliga 

glaður fyri gávuna, og hann hugdi 

heldur ikki gjøllari at henni. Men áðrenn 

hann fór í koyggjuna á kvøldi, tók hann 

hálsturriklæðið fyri gjøllari at hyggja at 

tí. 

 Eitt bræv var fest upp í tað, og á 

brævbjálvanum stóð: Til tann matrósin, 

sum fær hesa gávu.” Hann læt brævið 

upp, og ein blídlig heilsan stóð í tí frá 

henni, sum hevði bundið og givið hesa 

gávu. ”Eg eri,” stóð víðari, ”70 ára 

gomul, og eg havi tríggjar synir á 

sjónum. Ein teirra hevur ikki skrivað til 

mín í 16 ár – eg veit einki um hann.” 

 Niðriundir stóð undirskriftin – og 

hvør dugir at ímynda sær bilsnið hjá 

matrósinum? Tí har stóð navnið á 

mammu hansara! 

 Hann hevði enn 27 pund til góðar av 

hýruni. Hann fekk hýruna útgoldna, 

gjørdi seg lidnan og fór við fyrsta 

dampskipi heim at gleða gomlu mammu 

sína. 

 Eru Guds vegir ikki undurfullir? 

Ymsar gávur í túsundatali lógu lið um 

lið, og kortini fekk hesin maðurin júst ta 

gávuna, sum var ætlað honum, tá ið tær 

vórðu býttar út. Mamma hansara hevur 

heilt vist verið ein biðjandi kona. 

Effie Campbell umsetti. 
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Hesin sangur er so aktuellur beint nú 
 

HIN FINSKI SMÁDRONGURIN  (P.W. Háberg) 

                                                          

Lag: Silver Threads 

 

Mamma, sig mær, hví tú grætur, 

sig mær, hvat ið bagir tær? 

Eg fór út til Karl at spæla; 

men øll grótu úti har. 

Mamma, pápi Karl er deyður, 

systir Karl fortaldi tað, 

tí ein, sum tey kalla Russin, 

hevur skotið hann í dag. 

 

Mamma, sig mær, hvar er pápi? 

Far og bið hann koma heim, 

áðrenn Russurin kann koma 

til at skjóta eftir teim. 

 

 

Og tey stóru, ljótu flogfør, 

larmandi og málað reyð, 

sum tú ert so bangin fyri, 

- mamma sig, hvat vilja tey? 

 

Sig mær, hví vit altíð skulu 

leita okkum bumbuskjól? 

Sig mær, verða aldri aftur 

heimlig, friðfull barnajól? 

Mamma, mamma, tá tú grætur, 

eisini eg gráta má. 

Mamma – eiga vit ei vinir, 

sum vit kunnu líta á
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