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Kvinnan við Sikarsbrunn 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óuppiborin felagsskapur við Jesus 
Jóh. 4, 1-43 

 
Á síni ferð úr Judæa til Galilea stendur tað, at 
Jesus mátti leggja ferð sína gjøgnum Samaria. 
Jesus mátti ikki leggja ferð sína henda vegin 
av landafrøðilligum orsøkum. Tað vóru 
guðrøknir jødar, sum valdu eina aðra leið fyri 

at sleppa undan at koma í samband við 
samariubúgvar. Teir mettu samariubúgvarnar 
at vera óreinar.  
 
Samariubúgvar og jødar vóru fíggindar. Hetta 
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tí at samariubúgvarnir høvdu blandað seg við 
heidningarnar. Teirra ætt varð dálkað. Teir 
høvdu eisini blandað heidnan atrúnað upp í 
jødatrúnna. Tí vóru teir mettir at vera 
vantrúgvandi og dálkaðir, og jødar vildu ikki 
hava felagsskap við teir.   
  
Men Jesus vildi leggja leið sína soleiðis til 
rættis, at hann skuldi ferðast ígjøgnum 
Samaria. Jesus brýtur sum vant við allar 
menniskjaskaptar reglur. Allar átrúnaðarligar 
og mentanarligar forðingarnar, sum hildu 
øllum gudsóttandi menniskjum aftur, brýtur 
Jesus við. Tað ger hann eisini í hesari 
frásøgnini. Hann hevði ikki tørv á at skula 
liva upp til væntanirnar hjá øðrum. Hevði ikki 
brúk fyri viðurkenning frá menniskjum. Hann 
vildi fegin í eygunum á øðrum dálka sær um 
hendurnar, seta seg sjálvan lágt fyri at tæna 
øðrum. Tí hann er náðigur. Hann ger her beint 
ímóti tí, sum varð væntað av einum góðum 
jøda. 
 
Vit fáa í hesum tekstinum eina sera greiða 
mynd av, at tað er Gud, sum leitar eftir og 
frelsir menniskju. Tað er hann, sum tekur 
fyrsta stigið. Áðrenn kvinnan hevði møtt 
Jesusi, so kendi hann hana. Hann kendi alt 
hennara lív, eisini hennara syndiga lív. Hóast 
hetta, so leitar hann hana upp, tí hann elskar 
hana. Ikki tí, at hon er betri enn meirilutin, 
men tvørturímóti.  Soleiðis er Jesus. Hann 
velur nevniliga tey menniskju, sum vit 
vanvirða, fyri at gera okkum til skammar.  
 
Hann veit, júst nær tað er, at kvinnan fer út til 
brunnin, og har ynskir hann at møta henni 
einsamallur. Hann sendir allar lærusveinarnar 
inn í býin at keypa mat, tí nú handlar tað um 
hesa einu kvinnuna. Av øllum menniskjum 
Jesus kundi valt at verið saman við, so er 
henda kvinnan nú ovast á listanum. Og hann 

gevur sær tíð til hennara. Jesus er nærverandi. 
Hann er altíð nærverandi.  
 
Kvinnan velur at koma út til brunnin júst í tí 
tíma, tá ið sólin er hægt á himlinum. Hetta var 
løtan á degnum, tá ið hitin var ótolandi. Øll 
onnur valdu antin at koma fyrr ella seinni. 
Men hon kemur júst í einum tíma, har hon 
veit, at eingin annar er har. Hon vil ikki 
síggjast og vil ikki koma í samband við fólk.  
 
Seinni lesa vit, at hon hevði havt fimm menn, 
og at hon nú var saman við einum, sum ikki 
var maður hennara. Ein kvinna við slíkari 
bakgrund var eitt sera umtókt samtaluevni tá. 
Hetta var ein kvinna við einum miseydnaðum 
lívi. Einum syndigum lívi. Á, sum vit elska at 
tosa um menniskju, sum eru miseydnað. Vit 
elska at samanlíkna okkum við tey, tí so 
kenna vit, at vit eydnast. So hava vit 
knappliga nakað at rósa okkum av. Vit elska 
at síggja niður á onnur. At hava fordómar. Á 
tann hátt royna vit ótilvitað at rættvísgera 
okkum sjálvi.  
 
Eg trúgvi, at hetta er orsøkin til, at kvinnan 
skákar sær undan øðrum menniskjum. Hon 
skammast við lív sítt. Men tá ið hon kemur út 
til brunnin, so situr onkur har. Tað er Jesus. 
Hann situr og bíðar eftir henni. Og sjálvt um 
hann, meira enn nakar annar, kundi valt at 
sæð niður á hana, so vil hann heldur lyfta 
hana upp. Sjálvt um hann ikki bert sær tær 
sjónligu, men eisini hennara goymdu syndir, tí 
hann kennir hana út og inn, so verður hon ikki 
vrakað. Jesus hevur ikki tørv á at sóla sær í, 
hvussu nógv betri hann er í mun til hennara. 
Nei, hon skal smakka Guds gávu. Hann vil 
geva henni livandi vatn. Hann ynskir eisini at 
geva seg sjálvan upp fyri hennara syndir. 
Hann vil enntá eiga ein tilbiðjara í henni.  
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“Gev mær at drekka”, sigur Jesus. “Hvussu 
kanst tú, sum ert jødi, biðja meg, sum eri 
samariukvinna, um drekka?” Hon var ovfarin. 
At drekka av somu krukku sum ein 
samariubúgvi?  Ein jødi vildi heldur gjørt 
nógv annað ótespiligt, áðrenn hann gjørdi tað. 
Og sum um at tað ikki er nóg mikið, so er 
talan um eina samariu-KVINNU.  
 
Tíverri virdi jødiska mentanin ikki kvinnuna 
serliga høgt. Hon hevði ikki sama virði sum 
menn. Tað er eisini hetta lærusveinarnir 
undrast á, tá ið teir koma aftur: “Hví talar 
hann við hana?” Einhvør jødi við virding fyri 
sær sjálvum vildi ikki sett seg so lágt.  
 
Men í hesum føri vóru tað ikki bert jødar, sum 
tóku frástøðu. Henda kvinnan varð vanvird av 
sínum egnu. Orsakað av síni fortíð og 
núverandi livihátti, vanvirdu fólk hana.  
 
Men Jesus velur treytaleysan felagskap við 
menniskju. Var tað ikki so, so stóðu eisini vit 
uttanfyri. Hann uppsøkir okkum ikki, tí vit 
hava tað uppiborið tað, men eina og aleina 
orsakað av síni ríku náði. Orsakað av okkara 
óreinsku søkja vit ikki hann. Hann søkir 
okkum. Rættvísger og halgar okkum. Hann er 
tann aktivi. Vit eru passiv, tá ið tað snýr seg 
um frelsuna.  
 
Jesus kemur til hvønn einstakan okkara. 
Eingin er so vánaligur, at Jesus ikki ynskir 
felagsskap. Men eru tað tá menniskju, sum 
eru ov vánalig til mín? Eru tað tá menniskju, 
sum eg ikki skal hava tol við? Eri eg ov 
stoltur til at kunna hava við nøkur menniskju 
at gera? Kanska tað eru fólk, sum kenna seg 
at vera ov vánalig mótvegis okkum kristnu. 
Kanska er tað mín skuld, at tey kenna tað so. 

Kanska er tað teirra egna skuld. Men óansæð, 
so er tað okkara uppgáva at prógva tað 
mótsatta.  
 
Kanska onkur hevur givið tær kensluna av, at 
tú ikki ert verdur at elska. Men um Guð elskar 
teg, ert tú tá ikki verdur at verða elskaður? 
Kanska onkur er keddur av, hvussu ein er 
skaptur. Tað kann vera útsjónd, vánaligt 
sjálvsvirði ella ringir nervar. Líkamikið hvat 
tað er, so er tað Guð, sum hevur skapt teg. 
Hann hevur skapt teg, júst sum hann ætlar tað. 
Tí skalt tú ikki vanvirða Guðs skapanarverk. 
Guð ynskir at brúka okkum, júst sum vit eru. 
Um tú tí sigur, at Guð ikki kann brúka teg, so 
spottar tú hann.  
 
Tað er líkamikið, hvat møtir okkum. Um tað 
er sjúka ella spottan. Um tað er tunglyndi ella 
synd. Um tað er sjálvgjørt ella ikki, so er Guð 
við okkum. So hevur tú eins stórt virði í Guðs 
eygum. So vil Guð brúka teg. Hann hevur 
eina ætlan við tær. Tað er ikki altíð, at vit 
skulu granska í, hvat meiningin er við tí 
byrðu, sum Guð leggur á okkum. Tað er nóg 
mikið at líta á, at Guð er aftan fyri tað.   
 
Og sum vit skulu síggja, so vildi Jesus brúka 
kvinnuna við Sikarsbrunn júst við hennara 
lýtum. Sjálvt um hon hevði forbrotið seg 
ímóti Guði óteljandi ferðir, so vildi hann júst í 
hesi støðuni brúka hana. Men áðrenn tað, so 
vil hann møta henni í hennara aktuellu 
trupulleikum. Tað handlar ikki í fyrstu syftu 
um, hvat hon skal gera fyri Jesus, men hvat 
Jesus vil gera fyri hana.  
 
Bartal Gregersen   
 
Framhald í komandi blaði.
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Andakt 
 
 

 
 
 
Og teir søgdu hvør við annan: “Brann ikki hjartað í okkum, meðan hann talaði við 
okkum á veginum, tá ið hann læt upp skriftirnar fyri okkum?”   Lukas 24,32 
 
 
Hevur tú roynt tað sama, sum vinir Jesusar á 
vegnum til Emmaus? Myrkrið hevði lagt seg á 
sál teirra. Tað, teir hildu, ja trúð og bygt teirra 
lív á, var farið. Men so kom Jesus at fylgjast 
við teimum. Hann fylgist eisini við tær. Hann 
veit um neyð tína. 
 
So kemur hann tær til hjálpar. Hann ger tað 
gjøgnum skriftirnar. Satan vil hava, at tú 
vanvirðir slíka hjálp. Hvat kunnu orð hjálpa – 
harafturat gomul orð, sum tú kennir so væl?  
 
Men trúgv ikki tínum versta fígginda, sum 
altíð roynir at halda teg burtur frá Guðs náði, 
sum tú fært ígjøgnum orðið. Bið um eitt orð 
og blaða enn einaferð íhesi góðu og bók. 
 

So hendir undrið. Jesus kemur. Hann er tað 
eins nær og Bíblian er tær nær. Set fingur tín á 
eitt vælsignað Jesus-ørindi og legg oyra títt 
inn til tað. Gjøgnum tað vísir Jesus seg í síni 
dýrd. Tú sært hann upphevjaðan á krossinum.  
 
Tað eru ikki naglarnir, sum halda honum 
føstum.  Tað er kærleikin til tín. Hann sigur 
við teg: Hetta er prísurin fyri, at eg ikki kann 
hugsað mær Himmalin uttan teg. Tá tú hoyrir 
hesi orð, byrjar hjarta títt at brenna, og tú 
sigur við hann:”Hvad nød er der, hvor du er 
nær,o, Herre kær! Dig mon jeg mig befale”.  
 
H.E. Nissen: Han er vor fred  
Sólvá Syderbø umsetti 
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Mítt allarbesta 
 
Asbjørn Kvalbein helt eina andakt á Visjon 
Norge í sendingini ”I Pottemakerens Hus”, 
har hann segði nakað soleiðis: 
 Ein bispur í metodistakirkjuni læt 
ongantíð høvi gleppa sær av hondum at 
siga eitt orð um Jesus, tá ið hann kom í 
prát við fólk. Ein dagin fór hann til 
hárskeran at klippa sær. Har var nógv fólk 
og nógv prát inni. Tá ið hárskerin fór undir 
at klippa bispi, segði bispur: ”Nú, Harry, 
hvussu koma Jesus og tú út av tí, hvussu 
sampakka tit báðir?” 
 ”Á, eg geri mítt allarbesta, og tað eri 
eg nøgdur við!” 
 Bispur segði ikki meira; men tá ið 
hárskerin var liðugur at klippa honum, 
reistist bispur og segði: ”Harry, eg haldi, at 
tú sært so móður út. Set teg niður í ein stól 
og hvíl teg, meðan tú drekkur eina cola, so 

skal eg klippa næsta viðskiftafólkinum fyri 
teg!” 
 ”Nei, tað fer ikki at bera til,” svaraði 
Harry. 
 ”Ja, men eg skal gera mítt allarbesta,” 
svaraði bispur. 
 ”Títt allarbesta røkkur ikki til, mínir 
kundar verða ikki nøgdir við tað.” 
 ”Ja, men soleiðis er tað við Jesusi 
eisini. Okkara allarbesta røkkur ikki til, tí 
okkara rættvísi er sum eitt skitið plagg. 
Eingin er rættvísur, tað vil siga, ger tað 
rætta. (Róm. 3,10) Men tá ið vit trúgva á 
Jesus og bjóða honum inn í okkara hjarta, 
so verða vit frelst og rættvísgjørd fyri 
einki. ”Hvør tann, sum trýr, verður 
rættvísgjørdur í honum.” (Áps. 13,39) Tað 
er ein gáva, sum vit fáa frá honum, sjálv 
megna vit einki, alt er ein stór náði, sum 
vit mugu takka so hjartaliga fyri.” 
    

Sorgin so stór 
 
Asbjørn Kvalbein segði nakað soleiðis í einari 
andakt:  
 Størsta  sorgin hjá foreldrum man vera 
hon, tá ið tannáringarnir vísa kærleikan hjá 
foreldrunum frá sær, kvetta við tey og fara út í 
hitt villa lívið. 
 Ein pápi segði soleiðis: “Tað er so langt 
síðani, at sonurin rýmdi heimanífrá, so nú 
kenni eg hann ikki longur!”  
 Ein annar pápi segði: “Eg fór inn á 
kamarið hjá soni mínum. Beinanvegin eg læt 
hurðina upp, slerdi alkoholdeymurin ímóti 
mær. Sonurin lá fráfallin í songini, men niðri 
við songarstokkin lá mamma hansara á knæ. 
Hon lá og kíndi honum um hárið. So vendi 
hon sær við táravátum eygum móti mær og 
segði: “Hetta er einastu ferð, at eg sleppi at 
vera góð við hann. Tá ið hann er edrúur, vil 
hann ikki, at eg skal nærkast honum.” 
 Ein prestur hevði eisini ta sorg, at annar 
sonurin fór út í villa lívið. Hurðin til 
barnaheimið stóð altíð opin fyri dreinginum. 

Ferð eftir ferð fyrigav pápin honum og stóð 
við opnum ørmum og tók ímóti honum. Hin 
sonurin í húsinum segði ein dagin argur við 
pápa sín: “Var hatta sonur mín, so syfti eg 
hann út!” – “Ja, tað hevði eg eisini gjørt. Men 
nú er hatta ikki sonur tín. Hatta er sonur mín!” 
 Gud hevur eisini stóra sorg í hjarta sínum 
um síni burturvilstu børn. Nógvir synir og 
nógvar døtur hansara eru burturvilst. Hvussu 
langt er tað síðani, at tú hevur havt samband 
við tín himmalska Faðir? Honum leingist at 
hoyra frá tær. 
 “Sum ein faðir er mildur móti børnum 
sínum, so er Harrin mildur mót teim, ið hann 
óttast.” (Sálm. 103,13) 
 “Tann, sum kemur til mín, vil eg als ikki 
reka burtur.” (Jóh. 6,37) 
 “Eg skal als ikki sleppa tær og á ongum 
sinni fara frá tær.” Hebr. 13,5. 
 “Um tú søkir Harran, vil hann lata teg 
finna seg.” (1. Krýn. 28,9) 
 
Effie Campbell 



                                                                                         Nr. 3 ⎢ Mei  ⎢ 2015  ⎢ 68. árið
   
	  

	   6	  

 

Fællesbrev nr. 118                Arusha, d. 13/4 2015 
 
Velkommen til Arusha 
 
Der blev budt velkommen hjem på Færøerne 
og i Danmark, og vi har været rundt og mødt 
en masse herlige mennesker i forbindelse med 
de mange møder, vi har holdt. Der blev budt 
velkommen i Vålse på Nordfalster, hvor vi 
har holdt til under orloven og velkommen til 
LM på Lolland-Falster. Vi siger tak for 
fællesskab i Kristus og samvær, og om vi ikke 
ses mere her på jorden, så lad os mødes i 
Himlen på den nye jord.  
 
Fra København 
Tirsdag d. 7 april fløj vi fra København, og 
måtte lige efterlade vores rugmel og en 
computer til Peters søstre i lufthavnen, da vi 
havde 6 kilo for meget, for håndbagagen 
måtte kun veje 7 kg pr person med 
flyselskabet Qatar. Det stod ikke på vores 
billet… Heldigt, at Peters søstre var med.  Vi 
skulle skifte i Doha og kom til Dar es Salaam 
den følgende dag med en times forsinkelse. 
Om aftenen var der mad hos Robert og 
Lisbeth.  
 
En gang imellem undrer man sig over, at 
nogen kan holde ud at bo i Dar es Salaam 
med den varme og luftfugtighed.  
Vores gamle bil, hvorpå der står ’Jesus elsker 
dig’, er sat til salg, så vi fik en Prado, hvorpå 
der kun står ’Læs Bibelen’ (Soma Biblia). 
Torsdag og fredag gik med at få pakket bilen 
med de ting, vi havde efterladt, vores baggage 
fra Danmark, og ting, der skulle fragtes til 
Arusha til brug for arbejdet. Forlagets mapper 
blev løseligt gennemgået, og de mapper, der 
syntes relevante, blev taget med til Arusha, 

(hvor forlaget fremover skal ligge), sammen 
med en del bøger, der skal ses 
på/gennemlæses, inden de evt. kan sælges i 
Soma Biblias butikker. 
 
Men hvor kan f.eks. dyner, der har ligget i en 
sæk i Dar, siden vi rejste hjem, dog lugte 
muggent…   
Der var tid til møder med teamlederen, 
Robert, og fusionsdirektøren for Soma Biblia, 
Arve Myre, og lejlighed til at hilse på de 
ansatte i Dar.  
 
Mod Aruhsa 
Lørdag morgen gik turen mod Arusha over 
Bagamoyo og efter ca. 11 timers kørsel var vi 
fremme. Det er en oplevelse at køre gennem 
silende regn, mens vand og jord skyller hen 
over vejen en del steder, og først efter 400 km 
var speedometret så venligt at begynde at 
vise, hvor stærkt vi kørte… Det var lidt af en 
prøvelse med alle de polititjek, der er.  
 
Fremme 
Vel fremme fik vi bagagen ind og Ingrid, 
Arve Myres hustru, stod klar med aftensmad. 
Søndag formiddag tog hun os med i den 
lokale lutherske kirke, hvor vi ikke hørte så 
meget om Jesus i dagens prædiken, men 
meget om givertjeneste.  Det var lidt af en 
udfordring for Anne-Lenes hoved med den 
meget høje lyd, der var fra mikrofonerne. Da 
var det lidt mere dæmpet ved gudstjenesterne 
på Det teologiske Seminar i Sumbawanga. Og 
fra Sumbawanga er der begyndt at komme 
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sms’er og opringninger med: Velkommen 
tilbage til Tanzania. Hyggeligt.  
 
Søndag eftermiddag tog Ingrid os med på tur 
rundt på den norske compound, hvor vi bor, 

og mandag formiddag har vi været på bytur, 
har handlet og er blevet introduceret til 
området og til forskellige, der arbejder i 
kirken her. Man skal lige vænne sig til, at her 

ruller millionerne, når man skal handle ind… 
f.eks. ny vaskemaskine. 
 
På torsdag kommer Emma, vores hushjælp, 
og en af de store forandringer er, at der på 
compounden er fællesspisning klokken 12.00 
for alle ansatte. Så det bliver ikke så ofte, vi 
kommer til at nyde godt af Emmas mad.  
   
Huset, vi kom til, var rengjort og udstyret 
efter norsk standard, så vi skulle ikke begynde 
med at skure og skrubbe i dagevis, som vi 

ellers har prøvet, når vi kom til en ny bolig. 
Og farverne på vægge og gardiner osv. var 
helt i vores smag, SKØNT!!! Så når der ikke 
er andre forpligtigelser, så er det bare at klø 
på med at få pakket ud.  
 
 
 
Kærlig hilsen og Guds fred  
 
Anne Lene og Peter 
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Konan úr Valdres	  
 
Emanuel Minos 
 
 
Eftir at mong hava vent sær til mín og biðið 
um, at sjónin úr Valdres aftur má koma á 
prent, verður tað gjørt hervið. Tá ið eg kom 
heim eftir lestrarárini í Oxford í 1964, fekk eg 
fleiri innbjóðingar at tala í kirkjum í 
Danmark, Noregi og Svøríki. Ein av 
innbjóðingunum var at tala í hámessuni í 
Etnedal kirkju í Valdres. Tá ið gudstænastan 
var liðug, kom ein eldri kona og vildi siga 
mær frá einari sjón, sum hon hevði havt um 
framtíðina. Hon segði, at hon var yvir 90 ár 
og var komin við hýruvogni til kirkjuna. 
 
Kona mín Aase og ein eldri bróðir úr 
hvítusunnusamkomuni í Gjøvik vóru hjástødd 
undir samrøðuni við konuna. Hon bað meg 
skriva niður tað, sum hon greiddi frá, og hon 
spurdi, um eg ikki kundi siga frá hesari 
sjónini á møtum, tá ið eg kendi meg mintan á 
tað. 
 
Tá ið vit komu aftur til Oslo, og eg tá las 
ígjøgnum tað, sum hon hevði sagt, stúrsaði eg 
við. Hetta virkaði ov ógvisligt og víðgongt. 
Tað, sum eg hevði skrivað niður, varð lagt í 
eina skuffu og lá har í fleiri ár. Men í 1993, tá 
ið eg skuldi rudda skuffuna, datt eitt gulnað 
ark út. Tað var frásøgnin um sjónina hjá 
konuni í Valdres. 
  
Nú stúrsaði eg aftur við, men á ein annan hátt. 
Nógv av tí, sum hon hevði sagt, var gingið út. 
Eg havi tí lisið tað upp á møtum, har evnið 
hevur verið tað profetiska orðið. Sjónin vakti 
stóran ans. Hon er vorðin prentað í 
dagbløðum, bløðum, tíðarritum og traktatum 
fleiristaðni í Skandinavia. Onkuntíð er hon 
ikki endurgivin heilt røtt. 
  
Tá ið talan er um profetiskan boðskap, sum 
ikki stendur í sjálvari Skriftini, má eg leggja 

dent á tað, sum Paulus ápostul skrivar: “Men 
profetar tali tveir ella tríggir; og hinir skulu 
døma um tað!” (1. Kor. 14,29) og tað, sum 
Paulus hevur sagt á einum øðrum staði: 
Vanmetið ikki profetaorð! (1. Tess. 5,20) 
  
Við hesum fyrivarni verður sjónin hjá konuni 
í Valdres enn eina ferð almannakunngjørd. Eg 
býti frásøgnina upp í fýra partar. 
 
Sjónin 
“Tað var, sum eitt kort varð rullað upp 
framman fyri mær. Eg sá tað við mínum 
natúrligu eygum. Á kortinum vóru allir 
heimspartarnir niðurteknaðir. Eg legði merki 
til Evropa, Skandinavia og Noreg. Tað, sum 
eg slapp at síggja, vóru fyribrigdi, sum fóru at 
henda í tíðini, áðrenn Jesus kemur aftur, og 
triði heimsbardagi brestur á. 
 
I 
Áðrenn Jesus kemur aftur, og triði 
heimsbardagi brestur á, verður linni í 
viðurskiftunum landanna millum. Tað verður 
eitt langt tíðarskeið, har friður ræður millum 
stórveldini. Fólk fara at leggja langtíðar 
ætlanir. Í okkara landi verður avvápnaður, og 
aftur fara vit at verða ófyrireikað sum 9. apríl 
1940. Triði veraldarbardagi byrjar á ein hátt, 
sum eingin hevði væntað, og úr einum 
heraðshorni, sum fólk ikki roknaðu við. 
 
II 
Tað fer at koma eitt fráfall frá sonnum og 
ektaðum kristindómi, sum ikki hevur sín líka. 
Tey trúgvandi fara í hópatali at gerast lunkað. 
Tey fara ikki longur at vera opin og ávirkað 
av rannsakandi boðskapi. Fólk vilja ikki so 
fegin hoyra um synd og náði, lóg og 
evangelium, bót og bata. Frá talarastólinum 
fer eitt nýtt slag av boðan at taka yvir. Tað fer 
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at snúgva seg um at søkja eydnu, framgongd 
og materiellan vælstand. Eitt slag av einum 
eydnuboðskapi fer at gera um seg. 
  
Kirkjurnar fara at standa tómar. Tað sama 
hendir við missiónshúsum og vekingarsalum. 
  
Tey trúgvandi vilja ikki fylgja Jesusi eftir á tí 
smala krossvegnum. Undirhald, list og 
mentanartiltøk fara meir og meir at yvirtaka 
plássið, sum veking, neyð, angur og 
bótarmøtir skuldu havt. 
 
III 
Tað verður ein moralupploysing, sum vit ikki 
hava upplivað áður. Fólk liva sum gift uttan at 
vera gift. (Tá á døgum høvdu vit ikki 
orðingina sambúgvi, so tann gamla konan 
orðaði seg á henda hátt.) Tað verður stór 
óreinska undan hjúnalagnum, og tað verður 
nógvur ótrúskapur í hjúnalagnum. Ja, sjálvt í 
kristnum hjúnaløgum ger ótrúskapurin seg 
galdandi, og hjúnaløg verða upployst. 
  
Ónatúrligar syndir fara eisini at gera um seg, 
og tær verða harafturat góðtiknar í kristnum 
bólkum. 
  
Sjónvarpið kemur at fáa ein stóran leiklut. 
Tað fara at vera nógvar sjónvarps-støðir. (Tá 
á døgum høvdu vit ikki orðið “ræsir”, so 
henda gamla konan brúkti orðið “støðir”, eftir 
tí sum vit brúktu um útvørp.) Sjónvarpið 
verður fult av harðskapi. Harðskapurin verður 
undirhald hjá menniskjum um hesa tíðina, og 
tann harðskapurin, sum fólk síggja í 
sjónvarpi, kemur at enda at seta dám á býir og 
bygdir. 
  
Tey fara eisini at vísa kynsligt samlív. Tað 
mest inniliga, sum hoyrir hjúnalagnum til, 
fara tey at vísa opinberliga í sjónvarpinum. 
(Tá ið hon segði hetta, segði eg, at tað var ikki 
loyvt í almennum sendingum. Tá á døgum 
høvdu vit filmseftirlit, sum ikki loyvdi 
skendskum og ósømiligum myndum. Tá 
harðnaði hon á málinum og segði: “Tað fara 
tey ikki at leggja petti í, tá ið tíðin kemur.) 

 
IV 
Fólk úr fátøkum londum fara at streyma til tey 
ríku londini. Tey koma til Evropa, til 
Skandinavia og eisini til Noregs. Tey verða 
nógv í tali, og tey fara ikki at vera væl lídd. 
Fólki dámar tey ikki, og tey fara at vera hørð 
móti teimum. (Tá ið hon segði hetta, fór hon 
at gráta.) Tey verða meir og meir handfarin 
sum jødarnir undir krígnum. 
  
Tá er okkara syndamál fult. Kríggið brestur á. 
Fyrst verður tað ein lítil samanbrestur, ein 
týdningarleys ósemja. Men hon endar ikki. 
Hon veksur og breiðir seg. At enda mennir 
hon seg og verður til eitt stórt kríggj. 
  
Móti endanum á hesum stóra krígnum verða 
ræðulig vápn tikin í nýtslu. Millum annað 
verða tað atomvápn. Luft, jørð og vatn verða 
eitrað og oyðiløgd. 
  
Fólk úr ídnaðarlondunum Amerika, Evropa, 
Avstralia, Japan og onnur líknandi lond 
noyðast at flýggja. Tey kunnu ikki búgva har 
longur. Tey koma til tey fátækastu londini, 
sum eru sloppin undan tí versta. Men tey fara 
ikki at vera so villig at taka ímóti okkum, á 
sama hátt sum vit ikki vóru so villig at taka 
ímóti teimum.” 
 
 
Eftirskrift 
Soleiðis greiddi kona úr Valdres frá um sína 
sjón. Tað er ikki eydnast okkum at finna fram 
til hennara nú í eftirtíðini. Høgi aldur hennara 
sigur okkum, at hon kanska ikki livdi so leingi 
eftir hesa hending. Hon tosaði við einari 
dialekt, sum tey brúka í býunum á 
eysturlandinum í Noregi. 
  
Henda sjónin legst afturat raðnum av 
spádómum um endatíðina, og í tí sambandi vil 
eg aftur loyva mær at siga: Tað hevur ringt 
fyri triðju ferð. 
    
    
  Effie Campbell umsetti. 
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Hey, góðan dag, navn mítt er Sjónvarp
 
Lilly Jensen  
Eg varð “føtt” í 1950-árunum, og eg hevði 
stóra framgongd. Í fyrstuni savnaðust fólk um 
meg. Tað vóru bara fá heim, sum áttu eitt 
eintak av mær, og tí savnaðust grannarnir um 
kvøldarnar at hyggja, hvat ið eg hevði funnið 
uppá til teirra. 
 
So hvørt sum árini eru farin, havi eg fingið 
størri og størri vald og ávirkan. Eg havi fingið 
stovnað fleiri og fleiri ræsur. Ja, nú sendi eg 
alt samdøgrið. Eg eri ført fyri at avbyrgja 
menniskju hvørt frá øðrum. Tað, sum byrjaði 
sakleyst við einari senditíð í tveir tímar um 
kvøldið og undirhald við Otto Leisner, havi 
eg í frið og náðum broytt til ónærisligt og 
býttisligt undirhald. 
 
Eg fylli menniskju við líkasælu, so tey 
gloyma at hugsa um, hví tey av sonnum eru 
her. Í mongum familjum eri eg til staðar í 
flestu rúmum, so børn og foreldur kunnu sita í 
hvør sínum rúmi og hyggja at mær! 
 
Eg eri ført fyri at bróta niður menniskju. Við 
lýsingum kann eg fáa menniskju at ynskja sær 
ting, sum tey als ikki hava brúk fyri. Eg kann 
fáa tey at arbeiða næstan áhaldandi, so tey 
kunnu fáa pengar til at keypa alt tað, sum tey 
halda er neyðugt, so tey kunnu fáa eitt gott 
lív. Eg fylli tey við øllum møguligum 
vánaligum, og so kalli eg tað mentan! 
 
Menniskju hava gloymt ævintýrið um Nýggju 
klæði keisarans! 
 
Eg fylli sinnið á børnunum heilt frá teimum 
fyrstu barnaárunum við tingum, tey ikki hava 
ein møguleika at orka og tola. Og foreldur 

skilja ikki, hví børn teirra hava marruna um 
náttina. 
 
Eg vísi allar vanlukkur í verðini, so menniskju 
gerast køld og halda, alt sær vónleyst úr. Eg 
kann fáa menniskju at gerast ónøgd við 
gerandisdag sín, við eitt heilt vanligt lív. 
 
Áðrenn eg varð “føtt”, kundu menniskju sita 
saman í kvirru um kvøldarnar og bara njóta 
samveruna og nærveruna hvør við annan. Tey 
kundu brúka kvøldini at tosa saman í frið og 
náðum. Nú eru tað bara tey gomlu, sum 
minnast ta tíðina. Hatta er eydnast mær at 
oyðileggja so fult og heilt. 
 
Tað eru bert fá menniskju, sum hava fingið 
eyguni upp fyri tí, sum er hent, men tey kunnu 
finna uppá at blaka meg út úr húsinum. Tað 
má eg gera alt fyri at forða. So má eg alla 
tíðina finna upp á nýggj ting at halda teimum 
føstum. Eg eri nóg smart eisini at senda 
sonevndar góðar sendingar um náttúruna og 
annað meinaleyst tilfar. Annars høvdu fleiri 
helst avdúkað meg og blakað meg út. 
 
Eg havi gjørt undirhaldssendingarnar meir og 
meir skendskar og býttisliga. fólk góðkenna 
nógv í dag, sum tey ongantíð høvdu tikið 
undir við fyrr í tíðini. Eg venji tey so líðandi 
til tað, so tey ikki geva sær far um 
broytingina. 
 
Eg sendi ta einu røðina fyri og aðru eftir fyri 
at binda fólk til skíggjan. Útsjóndin á mær 
verður smartari og smartari og fyllir meir og 
meir á allan hátt. Eg má endurnýggja meg alla 
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tíðina við spennandi tingum og fáa menniskju at trúgva øllum tí, eg fylli teirra sinn við. 
 
Eg havi eisini víðkað ógvisligt um mítt øki 
tey seinastu árini við teldum, facebook og 
øllum møguligum øðrum elektroniskum 
tingum. Tað er eydnast mær at fáa 
menniskjuni at gerast fullkomiliga bundin at 
mær. So tá ið tey ikki eru “á”, fáa tey 
abstinensir. Tey eru vorðin bundin av at fáa 
upplýsingar inn í teirra høvd. Tað er eydnast 
mær at skapa eina strongda støðu, sum tey 
fæstu megna. Heilin hjá teimum brennir 
saman, tí tey fáa ongantíð frið fyri mær. 
 
Sjálvt tá ið tey ikki fáa sovið um náttina, stara 
tey at mær fyri at sleppa undan at hugsa sjálv. 
Tað er ein ótrúlig makt, eg havi fingið á 
jørðini og menniskjunum. Tað gongur bara 
meir og meir framá hjá mær. Og eg havi 
uppaftur størri ætlanir fyri framtíðina. Eg má 
alla tíðina endurnýggja meg, so eingin sær, 
hvat ið fer fram. 

 
Eg kann órógva allar samkomur. Eg sendi 
bara ein fótbóltsdyst, so verða allar aðrar 
avtalur avlýstar. Ella eisini fái eg øll at stara í 
teirra fartelefon staðin fyri at tosa saman, tí 
kanska er okkurt nýtt hent, sum tey so avgjørt 
mugu vita. 
 
Eg havi fingið sett mobilmastrar upp 
allastaðni í landslagnum, sum senda út 
ósjónligar strálur, sum ávirka menniskjuni 
negativt; men menniskju eru soleiðis 
innrættað, at tey ikki trúgva upp á nakað, sum 
tey ikki kunnu síggja, og tað gevur mær frítt 
rásarúm – enn! 
 
Nær man nakar fara at uppdaga tað? 
    
 Effie Campbell umsetti. 
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Ístaðin	  fyri...	  
Tað	   var	   ein	   dagin	   seint	   á	   sumri	   í	  
einum	   dali	   norðarliga	   í	   Svøríki.	   Ein	  
mamma	  hevði	  tikið	  báðar	  døtur	  sínar	  
við	   út	   í	   hagan	   at	   heinta	   ber.	   Margit	  
var	   fýra	   ár	   og	   lítlasystir	   lá	   í	  
barnavogninum.	  Margit	  var	  ein	  vitug	  
genta.	  Tá	  ið	  mamman	  bað	  hana	  ansa	  
eftir	   lítlusystir,	   tók	  hon	  hetta	   á	   seg	   í	  
størsta	  álvara.	  
Áðrenn	  mamman	  fór	  niðan	  á	  fjallið	  at	  
heinta	  ber,	  hevði	  hon	  sett	  vognin	  við	  
lítlusystir	   undir	   eitt	   stórt	   træ.	  
Gjørdist	   hon	   órólig	   og	   fór	   at	   gráta,	  
kundi	  Margit	  bara	  rópa	  á	  mammuna.	  
Rópið	   fór	   at	   geva	   afturljóð	   í	  
fjøllunum,	   so	   mamman	   saktans	  
kundi	   hoyra	   tað.	   Lítlasystir	   skuldi	  
helst	   sova	   og	   fyri	   at	   tað	   ikki	   skuldi	  
gerast	   alt	   ov	   keðiligt,	   hevði	   Margit	  
fingið	   loyvi	   til	   at	   taka	   sína	   bestu	  
dukku	   við	   og	   ta	   lítlu	   tomu	   kaninina.	  
Dukkan	  æt	   Anna	   og	   hana	   hevði	   hon	  
fingið	   frá	   einari	   konu,	   sum	   alt	  
summarið	   hevði	   leigað	   eitt	   kamar	  
heima	  hjá	  teimum.	  
Hitin	   var	  nógvur.	   Lítlasystir	   svav.	  At	  
enda	   var	   kaninin	   eisini	   móð	   av	   at	  
hoppa	  runt,	  so	  hon	  legði	  seg	   í	   fangið	  
á	  Margit	  at	  sova.	  Mundi	  dukkan	  Anna	  
eisini	   vera	   svøvntung?	   Margit	   visti	  
næstan	   ikki,	   hvat	   hon	   skuldi	   gera.	  
Ikki	   kundi	   hon	   sova,	   tí	   hon	   skuldi	  
ansa	   eftir	   teimum	   øllum.	   Hon	   hugdi	  
niðan	   á	   fjallið.	   Tað	   hevði	   verið	  

stuttligt,	  um	  hon	  kundi	  runnið	  niðan	  
at	  heinta	  ber,	  tí	  tey	  berini,	  ein	  sjálvur	  
heintar,	   smakka	  best.	  Men	   tað	  kundi	  
hon	   ikki	   og	   tað	   var	   onki	   at	   gera	   við	  
tað.	  
Hann	  dró	  á	   luftina	  og	  mamman	  kom	  
oman	   at	   vita,	   hvussu	   børnini	   høvdu	  
tað.	   Hon	   flutti	   barnavognin	   út	   á	  
grasvøllin.	   Har	   vermdi	   sólin,	   tá	   hon	  
av	   og	   á	   kagaði	   undan	   skýggjunum.	  
Margit	   sat	   í	   djúpastu	   tonkum	   og	  
hugdi	  upp	  í	   loft.	  Men	  hvat	  var	  hatta?	  
Hon	   helt	   seg	   síggja	   ein	   eingil	   við	  
veingjum	   sveima	   haruppi.	   Nei,	   tað	  
var	   ikki	   ein	   eingil,	   men	   ein	   stórur	  
fuglur.	   Veingirnir	   glinsaðu	   sum	  
silvur,	  meðan	  hann	  fleyg	   íkring.	  Alt	   í	  
einum	  stoytti	  hann	  seg	  niður.	  
Ein	   stórur	   fuglur,	   men	   hvat	   vildi	  
hann?	   Knappliga	   kom	   Margit	   at	  
hugsa	  um	  nakað.	  Hon	  hevði	  einaferð	  
hoyrt	  um	  ein	   stóran	   fugl,	   sum	  kundi	  
stjala	   smábørn	   og	   taka	   tey	   við	   sær	  
upp	   í	   reiðrið	   í	   fjøllunum	   og	   geva	  
ungunum	  tey.	  
-‐	   Ørn,	   tú	   mást	   ikki	   taka	   mína	  
lítlusystir.	   Tú	   kanst	   fáa	   kaninina	  
ístaðin	  fyri,	  rópti	  Margit.	  Samstundis	  
slepti	   hon	   kaninini	   og	   legði	   seg	  
omanyvir	   barnavognin	   fyri	   at	   verja	  
lítlusystir.	   Ørnin	   var	   nøgd	   við	   hetta.	  
Hon	   setti	   klórnar	   í	   kaninina,	   sum	  
spraklaði	   og	   nísti.	   Í	   næstu	   løtu	   fleyg	  
ørnin	  avstað	  við	  henni.	  Margit	  hugdi	  	  
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upp.	   Hon	   sá	   ørnina	   flúgva	   hægri	   og	  
hægri	  upp	  við	  sínum	  fongi.	  Tað	  var	  jú	  
hennara	  fitta	  kanin!	  Brádliga	  fall	  hon	  
í	   óvit.	   Spenningurin	   hevði	   verið	   ov	  
stórur.	  
Uppi	  á	  fjallinum	  hevði	  mamman	  sæð	  
ørnina.	   Hon	   sá	   eisini,	   at	   hon	   hevði	  
fingið	   fong.	   Tí	   skundaði	   hon	   sær	  
oman	  við	  bangnum	  hjarta.	  –	  Gud	  havi	  
lov,	   ja,	   Gud	   havi	   lov!	   Tað	   var	   ikki	  
lítlusystir,	  hon	  hevði	  tikið.	  
Men	   Margit,	   hvat	   feilar	   tær?	  
Mamman	   tók	   hana	   inn	   at	   sær	   og	  
kíndi	   henni.	   –	   Mamma,	   mamma!	  
Kaninin	   hjá	   mær!	   Tað	   var	   ístaðin	  
fyri...	   ístaðin	   fyri...	   Margit	   svímaði	  
aftur	   í	   ørmunum	   á	   mammu	   síni.	  
Mamman	  mátti	  senda	  boð	  eftir	  hjálp	  
og	   Margit	   varð	   nú	   borin	   heim.	  
Hendingin	  hevði	  tikið	  henni	  fast.	  
Hon	   tosaði	   í	   ørviti:	   Ístaðin	   fyri...	  
ístaðin	   fyri...	   mín	   lítla	   kanin...	   hygg,	  
hvussu	   hon	   spraklar...	   men	  
lítlasystir...	   hon	   livir!	  Nú	   var	   dukkan	  
Anna	   hennara	   besti	   vinur.	   Hon	   tók	  
hana	  í	  føvningin.	  Dukkuna	  vildi	  ørnin	  
ikki	  hava,	  tí	  hon	  er	  ikki	  livandi...	  men	  
mín	  lítla	  kanin...	  mín	  lítla	  fitta	  kanin!	  	  
-‐	   Ver	   tú	   glað	   fyri,	   at	   kaninin	   var	   ein	  
livandi	   skapningur.	   So	   kundi	   hon	  
doyggja	   ístaðin	   fyri	   tína	   lítlusystir,	  
segði	  hin	  fitta	  konan,	  sum	  hevði	  givið	  
henni	   dukkuna.	   Nú	   sat	   hon	   við	  
songina	  hjá	  Margit.	  

-‐	  Ja,	  segði	  Margit.	  Hon	  táraði.	  Tað	  var	  
betur,	   at	   mín	   lítla	   kanin	   doyði,	   so	  
lítlasystir	   slapp	   at	   liva.	   -‐	   Minnist	   tú,	  
at	   einaferð	   doyði	   ein	   annar	   fyri	   teg,	  
Margit?	  Hann	  doyði,	   fyri	  at	   tú	  skuldi	  
liva.	  Margit	  hugdi	  upp.	  -‐	  Ætlaði	  ørnin	  
eisini	  at	  taka	  meg?	  spurdi	  hon.	  -‐	  Nei,	  
men	   vit	   hava	   ein	   fígginda,	   sum	   altíð	  
er	   úti	   eftir	   okkum,	   eisini	   eftir	   tær,	  
Margit.	   Hann	   vil	   føra	   okkum	   til	  
ævigan	   deyða.	   Men	   hevur	   tú	   ikki	  
hoyrt	  um	  Jesus?	  –	   Jú,	   segði	  Margit.	  –	  
Hann	   er	   vinur	   okkara,	   segði	   konan.	  
Hann	   kom	   her	   niður	   at	   doyggja	   fyri	  
okkum.	   Var	   hann	   ikki	   komin,	   høvdu	  
vit	   øll	   liðið	   ævigan	   deyða.	   –	   Jesus,	  
hann	  sum	  doyði	  á	  krossinum?	  spurdi	  
Margit.	  –	   Ja,	  svaraði	  hin	  blíða	  konan.	  
Hann,	  sum	  doyði	  á	  einum	  krossi,	  fyri	  
at	   vit	   skuldu	   liva.	   Hann	   var	   Gud;	   vit	  
eru	  bara	  menniskju.	   Tað	   var	   gott,	   at	  
hann	  skifti	  um	  pláss	  við	  okkum!	  
Nakrar	   dagar	   seinni	   kom	   konan	   við	  
eini	   mynd,	   hon	   sjálv	   hevði	   teknað.	  
Hon	  hongdi	  hana	  á	  bróstið	  uppi	  yvir	  
songini	   hjá	   Margit.	   Hon	   ímyndaði	  
eina	  ørn,	  sum	  sat	  á	  einari	  rók,	  við	  eini	  
deyðari	   kanin.	   Undir	   myndini	   stóð	  
skrivað:	  Ístaðin	  fyri...	  
	  
Lea	  Juul	  týddi	  úr	  "7x7".	  
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Profeturin Ámos 

 
Ein av teimum smáu skriftprofetunum eitur Ámos. Hann var ættaður úr 
Tekoa í Suðurríkinum, sum eisini verður kallað Juda, har hann var 
seyðahirði. Ein dagin kallaði Guð hann og bað hann fara til Norðurríkið, 
sum eisini verður kallað Ísrael. Hann skuldi boða fólkinum í 
Norðurríkinum frá, at um tey ikki vendu við til Guðs og broyttu livihátt, so 
fór Guð at revsa tey. Fíggindin fór at taka land teirra og  leggja tað í oyði. 
Tað var ikki so lætt hjá einum seyðahirða at taka hesa tungu ábyrgd á seg, 
men Ámos leit á Guð, var honum lýðin og flutti til Norðurríkið. Tað var í 
umleið 750 f. Kr, tá Jeroboam ll var kongur í Norðurríkinum.  
Í hesi tíðini var landið ríkt, men ríkidømi var ójavnt býtt. Summi livdu í 
yvirflóð, meðan onnur livdu í armóð. Hesari gongdini talaði Ámos at. 
Hóast hann minti fólkið á, at Guð fór at revsa tey fyri, at tey vóru ólýðin, 
so trúðu tey honum ikki. Tey hildu, at Guð fór at verja tey, óansæð hvussu 
tey livdu, tí tey vóru Guðs útvalda fólk. Tey trúðu eisini, at tann góða 
fíggjarliga støðan í landinum var tekin um, at Guð var við teimum. 
Tað var fyri tað í býnum Betel,har templið var, at Ámos virkaði. Hann 
fekk stóra mótstøðu serliga frá høvuðsprestinum, sum æt Amanzja. Hann 
skuldsetti Ámos fyri at hava roynt at taka kongin Jeroboam ll av døgum, 
og Ámos var vístur av landinum. Hvat ið síðani var av honum, verður ikki 
skrivað um. Hann man óivað vera farin heim aftur til Suðurríkið. 
Orðini gingu út, sum Guð hevði boðað fólkinum ígjøgnum Ámos. 
Fíggindin tók Norðurríkið og legði tað í oyði. 
 
Petra Gregersen 
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Ámos 
	  
Ámos sum seyðahirði. 
Litið Myndina. 
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