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Frelsuvissa. 

Ein dagin í juli mánaði 1928, var eg á 

veg á jarnbreytarstøðina í 

Keypmannahavn. Um tað mundið búðu 

umleið 750.000 fólk í býnum. Eitt tok 

var klárt at fara avstað. Eg legði merki 

til, at á einum vogni var eitt skelti, sum 

vísti á at tokið koyrdi frá 

Keypmannahavn frá Oslu. Fleiri onnur 

skuldu sama veg sum eg og tá ið vit sóu, 

at har stóð Oslu uttaná, fóru vit inn, 

løgdu viðførið uppá pláss og funnu 

okkum sess. Vit kendu okkum trygg og 
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væl til passar. Eingin okkara fór útum at 

spyrja: “ koma vit núveruliga til Oslu?” 

Eg legði heldur ikki merki til at nakar 

ivaðist, øll sum høvdu ferðaseðil kundu 

koma við. 

Gud hevur lagt tað til rættis fyri okkum 

á líknandi hátt. Eitt tok   er ætlað at føra 

menniskju úr hesi verð til himmalin, 

stendur til reiðar at stíga í. Tað er opið 

fyri øllum, sum gera nýtslu av tí. Øll 

sum vilja kunnu koma og einum nýtist 

ikki spyrja: “Er hetta galdandi fyri 

meg?” Tí eins og teimum á 

jarnbreytarstøðini, var álagt at koyra øll 

uttan mun, soleiðis kanst tú koma sum 

tú ert og finna náði og frelsu í hesi stund 

( 2 kor. 6,2). 

Jesus hevur goldið ferðaseðilin og tað 

átti tú at vera glaður fyri, av tí at tú 

sjálvur einki hevur at gjalda við. Øll tín 

ogn er uttan virði í Guds eygum, tí hon 

er dálkað av synd ( róm 3,23). Í 

himmaltokinum eru øll eins, bert ein 

vegur bert ein prísur. Jesus sigur: “ Eg 

eri dyrnar, gongur nakar inn um meg 

skal hann vera bjargaður”. (Johs 10,9) 

Tað er eingin munur á ríkum og 

fátækum, men Kristus sigur við øll: “Eg 

eri vegurin”. Øll hava sama rætt. Jesu 

Kristi dýrabara blóð er loysigjald fyri 

hvønn syndara. Hvørki gull ella silvur 

ella gerningar, kunnu frelsa eina sál  frá 

glatanini. Bara Kristus kann í kraft av 

síni sáttargerð siga: “Eg gevi ævigt lív”. 

Eins og alt var gjørt til reiðar fyri 

ferðafólkunum í jarnbreytarstøðini, 

soleiðis er tað eisini við ferðini til 

himmalin. Alt er gjørt liðugt og klárt, 

ferðaseðilin er goldin og vit skulu bara 

taka ímóti øllum sum eina gávu frá 

Gudi. Gera vit tað, eru vit frelst og á veg 

til himmalin. 

 

“Rejsefører” 

Lea Juul týddi. 
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Andakt 

Roynd 

Hvussu ber eitt menniskjað seg at, tá tað vil trúgva á Guð? Fleiri ymisk svar kunnu 

standast av hesum spurningi. Til dømis vilja summi fyrst hava okkurt prógv, at Guð 

yvirhøvur er til. Men eitt slíkt prógv er í roynd og veru virðisleyst, tí tað kann altíð 

tulkast minst tveir ymiskar vegir. 

Eg hoyrdi einaferð um tveir, sum gingu sær ein túr í skóginum. Teir komu fram til ein 

bera við nógvum blómum. So segði annar: Ein gartnari hevur verið her. Hin svaraði: 

Ein gartnari hevur ikki verið her. Og legði afturat: Her er tað bera ókrút. 

Vilt tú royna at prógva Guð, endar tú í somu tvístøðu. 

Íðan, sleppur tann, sum vil hava prógv, ikki til Guðs? Jú, øll eru vælkomin. Men hjá 

einum ivafólki, gongur leiðin til Guðs mangan eftir royndarinnar vegi. Jesus segði 

einaferð solleiðis: 

Vil nakar gera vilja hansara, skal hann koma til royndar um læruna, annaðhvørt 

hon er frá Guði, ella um eg tali av mær sjálvum. (Jóh 7,17) 

Eingin kann forða einum í at meta um kristindómin á sama hátt, sum tá ein til dømis 

tekur støðu til at keypa ein ávísan bil. Men kristindómurin er ikki soleiðis. 

Harafturímóti hevur Jesus peikað ein annan veg, og hann er, at vit lesa og hoyra tað, 

Jesus hevur sagt – og taka tað til okkara, og lata tað fáa vald og myndugleika í lívinum. 

Tað kann fáa stórar fylgir fyri eitt menniskja at stíga eitt slíkt fet. Tess minni: um tú 

letur Guðs vilja avgera, hvussu tú skal liva, kann tað leiða teg inn í viðurskifti við hann, 

sum segði tað, nevniliga Jesus. Tú situr ikki eftir við einum Guðsprógvi. Men tað kann 

sannføra teg um, at hann veruliga er til staðar, og at tú ert Guðs barn. 

Dagsins orð er ein avbjóðing fyri øll ivandi – og samstundis ein innbjóðing at vera 

saman við Guði. 

 

Týtt úr bókini: 99 stykker brød eftir Samuel Roswall             Sólvá Syderbø 

 

 

 



                                                                   Nr. 3   Mei 2022   73. árið 

4 
 

 

Tíðindabræv úr Mongolia 

Kavin tiðnar og várið er so smátt byrja 

her í Khovd. Sjálvt um vit enn hava 

kuldastig um næturnar, so verður tað 

umleið 10 hitastig um dagin. Tað er 

deiligt at kenna hitan frá sólini aftur 

aftaná at hava búð í eini frystiboks í 

fleiri mánaðir. 

 

 

 

Tó hevur veturin verið sera spennandi. 

Vit hava havt meira kava enn vanligt og 

kavin er við til at gera alt so deiliga ljóst, 

í mun til tí grábrúnu náttúruna vit hava 

her. Tann stóra skoytibreytin, sum NLM 

hevur bygt, hevur verið dúliga brúkt av 

børnum og vaksnum. Ein leygardag 

síðst í februar, skipaðu vit fyri Khovd 

olympiskum leikum, við skoytikapping, 

sletubrekku, skíbreyt og curling. Tað 

vóru umleið 600 fólk og vitjaðu tann 

dagin. Saman við øðrum bjóðaði 

Julianna vaflur, pannukakur og 

havtorndjús. Sjálvt fólk frá 

sjónvarpinum komu at fregnast. Ein 

hugnaligur dagur. 

Hvørt ár skipar NLM fyri einari 

ráðstevnu fyri trúboðarum, sum arbeiðia 

millum muslimar. Í ár var ráðstevnan í 

Dubai. Vit vóru sera spent, um tað fór at 

eydnast okkum at fara avstað vegna 

korona. Tølini her í landinum vóru 

vaksandi júst tá, og nakrir av 
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trúboðarunum høvdu valt at verða 

verandi í Mongolia, tí at ferðin kundi 

føra við sær at man bleiv settur í 

sóttarhald og vetrarvirksemi á 

skoytibreytini var eisini væl í gongd. Vit 

gjørdu tó av at fara, saman við tveimum 

familjum og einum volontøri. Tíverri 

endaði tað við at øll uttan familjan 

Olofson vóru testaði positiv fyri korona 

dagin fyri fráferð, so tey kundu ikki fara 

avstað. Vit ivaðust um vit skuldu fara, 

men blivu uppmuntraði til at fara avstað 

hóast støðan var sum hon var. Og tað var 

heilt sikkurt tað rætta at gera. Tað var so 

gott at koma burtur frá kuldanum og tí 

dálkaðu luftini. Hóast tey í Dubai søgdu, 

at tað var kaldasta tíðin tey høvdu havt 

leingi, so vóru vit væl nøgd við tey 19 

hitastigini. Ráðstevnan var góð og 

gevandi bæði andaliga og praktiskt. Vit 

hoyrdu frá arbeiðinum úr øðrum londum 

har trúboðararnir hava truplari umstøður 

enn vit. So tað var gott at kunna greiða 

frá okkara arbeiði bæði úr Turkalandi og 

Mongolia og hoyra frá royndum úr 

øðrum londum og fáa góð ráð. 

Vit vóru verandi í Dubai í eina viku 

aftaná ráðstevnuna, har vit høvdu feriu. 

Vit nýttu at kunna slappa av, svimja, 

snorkla og uppliva eitt nýtt land og 

nýggja mentan. Eitt sindur av fuglum 

sóu vit sjálvandi eisini. Ferðin aftur og 

fram gekk betri enn vænta, so tað var 

fantastiskt. 

Í Khovd heldur lívið fram sum vanligt. Í 

februar vitjaði Julianna saman við 

starvsfelagum í projektinum og vitjaði 

“Life Long Center” í Khovd, sum er eitt 

skúlatilboð fyri børn og ung. Eini 200 

næmingar eru skráðsettir og umleið 60 

koma til undirvísing hvønn dag. 

Næmingarir eru børn og ung, sum ikki 

kunnu ganga í vanligum fólkaskúla 

vegna innlæringstrupulleikum og 

øðrum avbjóðingum.  Nøkur hava 

ongatníð gingið í skúla og onnur eru 

givin í skúlanum. Undirvísingin inniber 

alt frá teimum vanligu lærugreinunum 

til at megna at lata seg í klæðir og 

skógvar sjálvi og annað. Eisini hava tey 

skapandi lærugreinar, so sum matgerð, 

binda og seyma. Í Mongolia hevur tað 

stóran týdning at man tekur sær av 

teimum eldru í familjuni, so hetta er 

eisini nakað, næmingarnir skulu læra og 

útbúgva seg til. 

Vit frættu um fleiri næmingar, sum 

ígjøgnum “Life Long Center” fingu 

møguleika at lesa víðari og fáa eina 

útbúgving. Onkur hevur verið við til 

paralympisku leikir og vunnið medaljur. 

Foreldrini hjá næmingunum hava eisini 

møguleika til at vitja skúlan. Hetta fyri 

at síggja hvussu gongst teirra børnum, 

men eisini fyri at fáa hjálp til hvussu tey 

best stuðla børnunum soleiðis at tey 

eisini heima kunnu læra og mennast. 

Harafturat bjóðar “Life Long Center” 

undirvísing til tey sum ikki hava 
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møguleika fyri at koma til skúlan, tí tey 

búgva uttanfyri býin. Lærarir fara heim 

til familjunar at undirvísa teirra børnum. 

Tey seinastu árini hevur stórur partur av 

undirvísingini verið á netinum, vegna 

korona. Tað var áhugavert at hoyra um 

hetta arbeiði og “Life Long Center” 

hevur fingið stuðul frá NLM til ymiskt 

virksemi og tey eru áhugaði í einum 

samstarvi við NLM framyvir. Hvussu 

hetta samstarvi fer at síggja út, vita vit 

ikki enn. 

Tíðin við korona hevur gjørt at eingir 

útlendingar vóru í tí kasakkisku 

samkomuni í Khovd í umleið eitt ár. 

Hóast avmarkingar hava tey havt 

gudstænastu regluliga. Síðsta ár løgdu 

tvær hússamkomur saman og eru nú ein 

samkoma við trimum útlendskum 

trúboðarafamiljum, har vit eru ein av 

teimum. Nú hevur samkoman umleið 

staðbundin 15-20 vaksin, sum eru 

trúføst og tað eru vit sera takksom og 

glað fyri. Vit skiftast um at møtast 

heima hjá hvørjum øðrum sunnudagar 

og fólk eru ófør at leggja hús til. 

Julianna og ein mongolsk kona, sum 

eisini er partur av kasakkisku 

samkomuni, hava stovnað ein bíbilbólk 

fyri kvinnur. Eisini har er væl møtt. 

Silas ferðast javnan vestureftir til býin 

Ulgii, har vit kenna fleiri kristin. Silas 

arbeiðir saman við NLM 

starvsfelaganum Jan Ingva, sum býr har 

og teir hava bíbilundirvísing og biðja 

saman við teimum kristnu har. Sum 

oftast saman við einum ungum kristnum 

manni, sum vónandi verður leiðari í 

framtíðini. Hann eitur Erkebek og er júst 

komin aftur úr Turkalandi, har hann 

hevur havt eina skurðviðger fyri ryggin. 

Hann er nevnliga føddur við kúlu á 

bakinum og hevur havt nógva pínu í 

fleiri ár. Skurðviðgerin var væleydna og 

hann vaks heilar nýggju sentimetrar. Nú 

treingir hann til hvílu og endurvenjing. 

Biði fyri honum. 

Í síðstu viku lósu vit Rómverjabrævið 8 

saman við einari familju í Ulgii. Yvir 

90% muslimar búgva í býnum og 

versini 38 og 39 vóru til stóra gleði fyri 

familjuna og okkum og hesum vilja vit 

heilsa tykkum við: 

Róm.8,38 Tí eg eri vísur í, at hvørki 

deyði ella lív, hvørki einglar ella 

harradømi, hvørki tað, sum nú er, ella 

tað, sum koma skal, ella maktir, v.39 

hvørki hitt høga, hitt djúpa ella nakað 

annað, ið skapt er, skal fáa skilt okkum 

frá kærleika Guds í Kristi Jesusi, Harra 

okkara. 
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Bønarevnir: 

Takki fyri positivu gongdini viðvíkjandi kirkjuarbeiðinum í Khovd og Ulgii.  

Biði fyri áhaldandi trivnað fyri okkum sum familju og hinum trúboðarunum. 

Biði fyri møguleikum fyri at deila gleðiboðskapin. 

Biði fyri Erkebek, sum sum júst er skurðviðgjørdur. 

Við ynski um Guds frið 

Julianna, Silas, Carina og Set 
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Síggið markirnar 

Arbeið tí náttin kemur, 

arbeið tá rísur sól 

arbeið, tá døggin glitrar 

morgunfrísk um hól 

Harrin til arbeiðis bjóðar, 

Kall títt er dýrt og hátt 

Stórt er verkið at inna 

dagur líður brátt 

Tá ið Jesus fór upp til himmals segði 

hann við lærusveinar sínar : Mær er 

fingið alt valdið á himli og á jørð, farið 

tí og gerið øll fólkasløg til lærusveinar 

mínar – Og sí eg eri við tykkkúm allar 

dagar alt til veraldar enda. 

Í 1. Jóh. 2,3 stendur: hann er bót fyri 

syndir okkara; tó ikki bert fyri okkara, 

men eisini fyri syndirnar í øllum 

heiminum. Nú hava vit fingið 

møguleikan at senda Silas, Juliannu og 

børnini út til Mongolia. Eitt stórt arbeiði 

vit eiga at verða ómetaliga galð fyri. 

Í Róm. 10,14 stendur: Hvussu skulu tey 

tá ákalla tann, sum tey ikki trúgva á? Og 

hvussu skulu tey trúgva á tann, sum tey 

ikki hava hoyrt um? Og hvussu skulu tey 

hoyra, uttan at onkur er, sum prædikar? 
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Og hvussu skulu teir prædika, uttan at 

teir verða sendir? Tað ræður um at virka 

meðan dagur er við bøn og oftri. Í  

missiónsringunum minna vit Guð á 

sendingarnar inn yvir Kina, Krigistan og 

ørðum missiónsarbeiði. 

Í Op. 7,9 stendur: Eftir hetta sá eg, og sí, 

stórur skari, sum eingin var førur at 

telja, av øllum fólkasløgum og ættum og 

tjóðum og tungumálum; teir stóðu 

frammi fyri hásætinum og frammi fyri 

lambinum, skrýddir í longum hvítum 

klæðum, og høvdu pálmagreinar í 

hondunum; og teir rópaðu við harðari 

reyst og søgdu: «Frelsan hoyrir Guði 

várum til, sum í hásætinum situr, og 

lambinum.» …Og ein av hinum elstu tók 

til orða og segði við meg: «Hesir, sum 

skrýddir eru í teimum longu hvítu 

klæðunum, hvørjir eru teir, og hvaðan 

eru teir komnir?» Og eg segði við hann: 

«Harri mín, tú veitst tað.» Og hann 

segði við meg: «Hetta eru teir, sum 

komnir eru úr trongdini miklu, og hava 

tvigið klæði síni og gjørt tey hvít í blóði 

lambsins. 

Tað sær út sum at vit eru so fá, heldur 

enn at takka fyri tey sum koma við. Tað 

eru stórar vekingar úti í heimi, men 

atsóknirnar inn á tey tey kristnu eru 

ræðuligar. 

Latum okkum hava trúðarskjøldurin á 

loftið og hyggja uppeftir tí at nú er 

loysnarin nær. Vit eru jú við til at 

skunda undir Jesu afturkomu. 

 

Tey tíðar tekin gleða meg ið eru fyri hond, 

tá Jesu koma, dýrdarrík, ið hómast er í nánd. 

Sæla stund fyri meg , tá eg síggja hann skal, 

Hann sum eg havi trúð foldum á 

Eg sum brúður prýdd í hit snjóðhvíta skrúð 

Í dýrdleika standi honum hjá. 
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 Missiónsringur hjá Hjalmar og Billu 

Frá vinstru: Billa,  Jónhild, Hjørleif, Tórgerð, Eia, Niels juel, Anna, Jústinus og Ása 

 

 

Kærar heilsur frá einum missiónsvini. Ása Gøte Joensen 

Klaksvík 24.02.2022 
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Tað lítla, opna rúmið 

Ein maður keypti sær eitt stórt 

puslispæl. Tað hevði einar 5000 prikkar. 

At enda eydnaðist honum at leggja alt 

spælið, men ein prikkur restaði í. Øll 

familjan hjálpti honum at leita, men til 

fánýtis. So tók hann lokið á eskjuni og 

vendi tí við. Ein lítil hvítur lepi var 

límaður innan í tí. Har stóð: “Ein 

prikkur restar í. Kom oman á 

verksmiðjuna eftir honum.” Tað gjørdi 

maðurin, og ikki fyrr enn nú var myndin 

fullfíggjað, tá ið hann trýsti henda 

prikkin niður í tað opna rúmið. 

 Soleiðis er tað við okkum 

menniskjum. Gud hevur evnað og 

skapað okkum; men eitt lítið tómt rúm 

er inni í hjartanum. Tað rúmið er ætlað 

Jesusi, og ikki fyrr enn vit bjóða honum 

inn í hjartað, fellur tann síðsti prikkurin 

upp á pláss í lívi okkara, og myndin 

verður fullfíggjað. Mong menniskju 

leita hvíldarleys alla sína ævi eftir 

meiningini við lívinum og eftir friði. 

Um tey bjóða Jesusi inn í hjartað, flytur 

hann inn við friðinum og gleðini, og 

lívið fær av sonnum meining. 

 “Alt hevur hann gjørt lagaligt til sína 

tíð, eisini ævina hevur hann lagt í hjørtu 

teirra.” (Præd. 3,11) “Sonur mín, gev 

mær hjarta títt.” (Orðt. 23,26) Og 

soleiðis er tað, hjartað hvílir ikki, fyrr 

enn tað hvílir í honum. Tak ímóti Jesusi, 

tú, sum bara hevur hann á útsíðuni. 

Bjóða honum inn í hjartað sum Harra og 

Frelsara. Tað ræður um lív títt og tína 

framtíð, so legg einki í spottarans orð. 

       

Effie Campbell. 
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Listamálarin talar enn 

 

Á ársmøtinum hjá Kirkjuliga 

Missiónsfelagnum 2008 hoyrdi eg hesa 

frásøgn: 

 Ein listamálari livdi í Týsklandi, 

meðan Luther var uppi á døgum. Hann 

skuldi mála eina altartalvu til eina 

lutherska kirkju í Weimar, ið liggur í 

Miðtýsklandi. 

 Í einum horni málaði hann Jóhannes 

doyparan, ið stendur og peikar upp á 

Guds lambið, sum ber burtur allar 

heimsins syndir. (Jóh. 1,29) Jesus var 

Guds offurlamb. 

 Síðani málaði hann Luther, sum 

stendur og peikar á stongina við 

koparorminum, og hann peikar eisini 

upp á Jesus á krossinum. Í 4. Mós. 21,9 

lesa vit: “Móses gjørdi orm av kopari og 

setti hann upp á stong. Og hvørja ferð 

maður var bitin av ormi, og hann leit at 

koparorminum, varð hann verandi á 

lívi.” Koparormurin var ein fyrimynd 

upp á Jesus. Í Jóh. 3,14-15 stendur: 

“Eins og Móses hevjaði upp ormin í 

oyðimørkini, soleiðis eigur 

menniskjusonurin at verða upphevjaður 

til tess at ein og hvør, sum trýr, skal hava 

ævigt lív í honum.” 

 So málaði listamálarin seg sjálvan. 

Hann málaði eina ljósrípu, sum gekk frá 

krossinum og beint niður á høvdið á sær. 

Henda rípan skuldi ímynda Jesu blóð, 

sum reinsar frá allari synd, so vit gerast 

hvítari enn kavi. (1. Jóh. 1,7 og Sálm. 

51,9) 

 Hetta er ein undurfull altartalva. Alt 

evangeliið stendur so skilligt og greitt á 

henni, og við hesum verki hevur 

listamálarin prædikað í 500 ár. 

           

Effie Campbell.
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