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Gud kallar teg til bøn 

Gud hevur eina undurfulla ætlan, har 

tú kanst fáa heimsumfatandi ávirkan. 

Henda ætlanin er ikki bara fyri nøkur 

fá útvald. Hon er fyri teg. Lat meg siga 

tær eitt sindur um hana. 

 Í bøn kanst tú standa undir liðini á 

Franklin Graham, tá ið hann boðar 

orðið á møtirøðum kring um í 

heiminum. Tú kanst styrkja hann, 

vælsigna hann og lyfta hann upp, 

meðan hann boðar tey góðu tíðindini 

fyri túsundum. Í bøn kanst tú standa 

undir liðini á Luis Palau í hansara 

latín-amerikansku møtirøðum. Í bøn 

kanst tú standa við síðuna av Andrae 

Crouch, tá ið hann syngur tað 

undurfulla evangeliið. 

 Í bøn fært tú hjálpt hvørjum sum 

helst presti ella trúboðara í einari 

kirkju ella samkomuhøli hvar sum 
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helst í verðini. Mangar ferðir havi eg 

kent, at eg stóð undir liðini á einum 

Guds manni ella kvinnu í bøn. 

 Í bøn kanst tú taka eitt líðandi barn 

í armar tínar. Í bøn fært tú nomið við 

eina fepurheita pannu á einum 

sjúkrahúsi. Tú fært breitt út Jesu 

grøðandi kærleika. 

 Gud hevur givið tær møguleikar at 

gerast ein sannur medarbeiðari í ríki 

hansara, um tú vilt. 

 Tað hava verið mangar bønahetjur 

upp gjøgnum øldirnar. Vit vilja ikki 

gloyma tær ella tann stóra leiklut tær 

høvdu í søguni við bønum sínum. Vit 

takka Gudi fyri Jákup, Jesu hálvbróðir, 

sum brúkti seinastu ár síni at biðja fyri 

kirkjuliðunum, sum Gud reisti upp. Tá 

ið hann doyði og skuldi jarðast, vóru 

knøini so hørð og tjúkk, tí hann hevði 

ligið á knæ í bøn í nógvar tímar, at tey 

líktust kamelknøum. Hann gjørdist 

kendur undir navninum 

“Kamelknæ””. Vit takka Gudi fyri 

Savonarola í 15. øld í Italia, sum bað 

niður veking í einari tíð, har 

rotinskapurin valdaði. Vit takka Gudi 

fyri Brainerd, trúboðaran, sum 

starvaðist millum amerikansku 

indiárarnar, og hansara lív í bøn og 

tárum. Vit takka Gudi fyri “biðjandi 

Hyde”, india-trúboðaran, sum kanska 

var størsti bønastríðsmaðurin í 20. øld. 

 Men Gud hevur ikki ætlað, at bara 

nakrar fáar serliga vígdar bønahetjur 

skulu biðja. Hann vil, at vanlig kristin 

sum tú og eg skulu gerast máttmikil í 

bøn, so at menniskju kunnu verða 

signað og frelst, og at Kristus skal 

heysta inn eina stóra grøði millum 

heimsins fólkasløg í dag. 

 Eingin grund er fyri, at tú ikki skalt 

gerast so trúgvur í tínum persónliga 

bønalívi, at ikki Kristus skal kunna 

rokna við tær og tínari hjálp at byggja 

sítt kirkjulið upp og víðka um ríki sítt 

mangar staðir í heiminum. Um tú 

byrjar við familju tíni, kirkjuliðnum og 

staðnum, tú býrt á, kanst tú hava ein 

stóran leiklut í tínum vanliga, dagliga 

bønalívi. Tað fær týdning sjálvt í 

fjarløgdum londum. 

 Ferð eftir ferð hevur Harrin fingið 

fólk sum teg og meg at biðja serligar 

bønir ávísar dagar og við serlig høvi. 

Tá ið hann kallar onkran til hesa 

serligu tíðarfestu uppgávu, velur hann 

vanliga eitt av børnum sínum, sum 

hevur verið trúfast og áhaldandi í 

bønini. 

 Tær nýtist ikki at biðja fleiri tímar 

hvønn dag at gera teg skikkaðan til 

Guds bønaher. Vit takka Gudi fyri tey, 

sum hava høvi at biðja soleiðis, og 

sum gera tað. Men hann kennir 

avmarkingar tínar, arbeiði títt, heim 

títt og alla ábyrgdina. Hann fer at 

leggja eina heilt nýggja vídd inn í 

bønalív títt. Annaðhvørt tú ert 

handilsmaður ella húsmóðir, 

verksmiðjuarbeiðari ella studentur, 

leikmaður ella fulltíðar-trúboðari, so 



                                                                                     Nr. 3   Mai 2020   71. árið 
 

3 
 

vil Gud, at tú skalt koma inn í hetta 

nýggja, spennandi og munadygga 

bønalívið. 

 Eg sigi ikki, at eg havi serliga 

uppskrift, sum broytir teg til eina 

andaliga hetju eftir einari nátt; men eg 

skal nevna møguleikarnar í hesi 

einfaldu ætlan, soleiðis sum teir eru 

umrøddir í Bíbliuni. Tú kanst fáa 

nýggja megi og verða meira virkin í 

bønini. Tú kanst fáa ein stóran leiklut í 

Kristi ætlan. Tú kanst gerast tann 

biðjandi persónurin, sum Gud vil, at tú 

skalt verða - tú kanst, um tú vilt. Vilt 

tú royna? 

 Gud hevur stórar vónir okkum 

viðvíkjandi, og tað hevur hann fullan 

rætt til. Fólk flest hava størri 

møguleikar at ávirka onnur í dag enn 

nakrantíð áður. Tað er serliga satt, tá 

ið tað ræður um tey kristnu. Billy 

Graham hevur sagt, at hann heldur 

vildi livað í dag, enn tá ið Jesus var á 

jørð. Eg eri púra samdur við hann. Tey 

flestu kristnu kunnu ávirka meir í dag, 

enn kristin hava kunnað tey farnu 

ættarliðini. 

 Vit liva í einari spennandi tíð. Tað 

eru fleiri trúgvandi á jørð enn 

nakrantíð áður. Kristin kirkjulið breiða 

seg støðugt til nýggj støð, og Gud 

verður hvørja viku lovprísaður á 

støðugt nýggjum málum. Kirkjuliðið 

er í samband við fleiri menniskju enn 

nakrantíð fyrr. Tað eru fleiri 

evangeliskir arbeiðarar, fleiri 

staðbundin kirkjulið, fleiri 

bíbliuskúlar, fleiri kristiliga feløg og 

fleiri trúboðanarfelagsskapir. 

 Nú brúka vit miðlarnar, útvarp, 

sjónvarp og bókmentir, og við hesum 

amboðum breiðist Guds verk út við 

eini ferð, sum vit ongantíð hava 

upplivað nær í námind. Vit røkka til 

tey fjarskotnastu støð á knøttinum 

ógvuliga skjótt. Vit kunnu boða 

evangeliið á fleiri málum, og vit hava 

møguleika at útvega og vegleiða 

forbiðjarar úr øllum heiminum á ein 

virknan hátt. Vit kunnu røkka heimin, 

um vit vilja. Størsti tørvurin í dag er 

ikki menniskju ella pengar. Størsti 

tørvurin er bøn. Uttan at økja talið á 

kristnum arbeiðarum ella 

peningastuðulin til teirra, kunnu vit 

síggja nógv størri úrslit, um vit bara 

biðja. 

 Bøn er størsta kraftarkeldan hjá 

kirkjuliðinum. Hon er gagnligasta 

amboðið, tá ið vit skulu rudda 

Harranum veg. Tú kanst ávirka onnur 

menniskju fyri Gud, og tú kanst hava 

størri ávirkan, tá ið tað ræður um at 

fremja Kristi sak í bøn enn upp á 

nakran annan máta. Tað er ikki hitt 

einasta, tú skalt gera; men tað er tað 

besta, tú kanst gera. 

     

 “Livsglede” 

     

 Effie Campbell umsetti. 
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Andakt 

Eingin afturtøka 

Fyri mongum árum síðani var eg leiðari á eini ungdómslegu. Ein leguluttakari hevði 

eina bakgrund, sum var sera fremmand fyri Guði, kirkju og kristindómi. So mikið størri 

var tað, at hann, tá legan nærkaðist endanum, greiddi frá, ar hann hevði møtt Jesusi, og 

at tað hevði givið lívinum nýtt innihald. 

Ein av teimum seinastu døgunum kom hann til mín við eini lítlari bók og bað meg 

skriva nøkur orð, sum hann kundi taka heim við sær og goyma sum eitt minni. Eg 

hugsaði um, hvat honum mundi møta, nú hann kom heimaftur. Tá komu hesi orðini til 

mín, sum eg skrivaði sum eina heilsan til hansara: 

Tí at Guð iðrar seg ikki um náðigávur sínar og kallan sína. (Róm 11,29) 

Seinni hugsaði eg um týdningin, orðið hevur í tí høpi, tað stendur. Brotið snýr seg um 

Guðs viðurskifti við jødar og heidningar. Hóast Ísraels fólk ikki tók við 

gleðiboðskapinum, vóru tey kortini útvald. Ja, tey eru elskaði fyri fedranna skuld. 

Orsøkin er, at Guð ikki iðrar seg um nakað. Tað stendur, at kallan hansara ikki verður 

tikin aftur. Ítøkiliga er tað galdandi fyri Ísraels fólk. So orðið skal lesast í tí sambandi, 

at Guð virkar í sínum ognarfólki. 

Men tað sigur okkum eisini okkurt um Guðs sinnalag. Guð vil hava felagsskap við 

okkum menniskjur. Tí rættir hann hendur sínar móti okkum og kallar okkum inn í 

felagsskap við seg. Í hesum felagsskapi brynjar hann okkum til at tæna sær. 

Eg havi einki samband longur við tann unga vin mín. Eg spyrji meg sjálvan, um eg 

kundi havt gjørt meiri at hildið sambandið. Men eitt veit eg, at sama, hvussu lív hansara 

hevur lagað, so stendur Guðs kallan við makt. Og tað eri eg takksamur fyri. 

 

Solvá Syderbø.  Týtt úr bókini: 99 stykker Samuel Rosval.  
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Tann seinasta mótstøðan. 

Tá kríggið endaði fekk 

arbeiðaraflokkurin í Onglandi 

stjórnarvaldið. Jødar fingu tí  

nýggja vón, eftirsum hesin 

flokkur í hvøssum orðum hevði 

funnist at undanfarnu stjórnini 

fyri framferð hennara móti jødum.  

M en  g l eð in  g jø rd i s t  s t okku t .  

Te i r  s t e rku  me nn in i r  í  

undan f a rnu  s t jø rnun i  vó rðu  

nevn i l i ga  s i t and i ,  og  hes i r  

áv i rkaðu  t e i r  nýgg ju  

r áðha r ra rna r ,  su m i  f l e i r i  

fø ru m vó ru  óbún i r  og  sø r i r  í  

s t ó rpo l i t i kk i .  

Soleiðis  var  tað,  at  Ongland 

framhaldandi  forðaði  jødum at  

koma inn í  Palest ina .  Tey ið 

komu l ivandi  úr 

týningarlegunum noyddust  at  

vera  har  tey vóru.  Eisini  te ir  

37 .000 jødarnir  sum set t i r  vóru 

í  f ló t t a legu  á  Cypros ,  t í  t e i r  

høvdu  royn t  a t  s l eppa  inn  í  

Pa les t ina  

Einas t i  møguleik i  t e i r ra  var  

Pa les t ina  -  og  har  s tóðu 

onglend ingar  á  varðhald i  v ið  

løddum skotvápnum.  

Flei r i  loynil igir  f rælsisherar ,  

sum jødar  høvdu stovnað beint  

undan krígnum, royndu í  s tórum 

st í l i  a t  smugla  fólk  inn í  Pale -

st ina .  Royndir  tei rra hava vei t t  

eft i r t íðini  nøkur  h jartanemandi  

dømi  um jødiska het judirvið ,  

set t  upp móti  bretskum blýggi  

og  poli t ikki .  

Jødar keyptu til dømis gomul skip og 

lastaðu tey rokafull av flóttafólki. 

Onglendingar steðgaðu teimum flestu, 

og sendu tey avstað aftur. Summi vórðu 

skotin til botns, meðan nøkur fá komu 

fram, til stóra øsing fyri 

onglendingar. Kendast er 

frásøgnin um "Exodus" 

Truman,  forset i  í  USA, vendi  

sær  t i l  bretska 

ut tanríkis ráðharran  Bevin við 

umbøn um at  lata 100.000 av 
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teimum jødum ið komnir vóru 

l ivandi  úr nazist isku 

týningarlegunum, s leppa inn í  

landið.  Men Bevin ,  ið  hel t  at  

best  var  at  halda seg  væl  í  øgn 

við  arabar,  segði  nei ,  við  tei rr i  

umbering,  at  pláss  ikki  var  fyri  

so  nógvum fólki  í  Palest ina.  

Men um somu t íð  sendi  hann 

120.000 hermenn t i l  Palest ina 

a t  halda ski l  á .  Bevin  ofraði  við 

gleði  jødiska s tat in ,  um hann á 

tann hát t  kundi  fáa  betri  vinalag 

við  arabiska heimin.  Fullveldið,  

sum jødar  høvdu set t  s ína  vón 

t i l  og  bíða eft i r ,  hvarv .  Í  s taðin 

fekk Trans jordania við  eini  

t raktat  frá 15 .  mars  1948 sí t t  

ful lveldi .  Tó soleiðis  at  

Ongland skuldi  hava fíggjar l iga 

ræðið ,  og  hava rætt  at  hava 

hermann s tandandi  í  landinum. 

Het ta  nýggja  kongsríki ,  fekk i  

1950 navnið  Jordan.  

Um somu  t í ð  royndi  Bevin  a t  

f áa  egyp ta r  í  s in  pa r t ,  men  

hes i r  løgdu  l íka  í  hansa ra  ymsu  

t i l boð .  Te i r  høvdu  e i t t ans  

ynsk i ,  og  t að  var  a t  f áa  b re t a r  

ú t  ú r  Pa l es t ina .  Endamál  

Bevins  va r ,  a t  b re t sk i r  

embæt i smenn ,  so  e l l a  so ,  

sku ldu  se ta  s eg  á ,  og  s tó ra  

a rab i ska  he iminum,  t i l  

fyr imuns  fyr i  b re ta r ,  men  a l l a r  

æ t lan i r  hansara  fo ru  í  vask ið .  

Um sama mundið høvdu 

Sameindu Tjóðir tikið málið um 

Palestina til álvarsama umhugsan, 

og tá ið Bevin, í eini nevnd, um 

framtíðina, royndi at fáa kjak um 

málið, gekk tað heilt av skriðuni 

hjá honum. 

Fyri Bevin var tað eitt vónbrot, tá ST 

samtykti stovnsetingina av einum 

jødiskum og einum arabiskum stati í 

Palestina. Hetta hendi tann 29. 

november 1947. 

Onglendingar noyddust 

nakkalangir at boyggja seg, og 

fyrireika seg uppá eina afturtøku 

úr Palestina, tann 14. mai 1948. 

Zionistarnir, við Chaim 

Weizmann og David Ben Gurion á 

odda, søgdu sjálvandi takk, meðan 

arabiska ligan dómfeldi 
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samtyktina við hóttanum um 

ógvisligar atgerðir, um so varð, at 

samtyktin varð sett í verk. 

Vápnaði  harkal ið  sníktu  seg 

skjót t  um markið,  og  f ingu set t  

á  s tovn eina økisfyr is i t ing  í  

Nablus .  Onglendingar ,  ið  kendu 

seg  set tar  t i l  v iks ,  rættu  ikki  

hond frá  s íðu  at  s teðga hesum 

ágangi .  Og tá  tei r  hin  14.  mai  

1948 tóku seg ur  Pales t ina,  

vórðu f les t  ø11 løgregluvi rk i ,  

f logbreyt i r ,  skansar  og 

goymslur  handaðar  

Suni Jacobsen umsetir 

 

 

 

 

 

  

 



                                                                                     Nr. 3   Mai 2020   71. árið 
 

8 
 

Ein sangur í myrkrinum 

Tá eg sum unglingi gekk á møti í Missiónshúsinum, hevði eg ongan at 

fylgjast við heim, tí eg búði so langt uttan fyri bygdina. Tað var ikki altíð so 

stuttligt at ganga einsamallur heim. Serliga ikki um veturin í myrkri. Fyri at 

stytta um leiðina fór eg ikki eftir vegnum, men eftir eini gøtu og upp um 

eina høvd. Har vóru eingi gøtuljós og sera óhugnaligt at ganga tey myrku 

vetrarkvøldini.  

Eg var ofta bangin fyri, at onkur lá og lúrdi eftir mær hinumegin høvdina og 

fór at  loypa á meg við øks. Sjálvt um eg innast inni væl visti, at eingin var 

har, megnaði eg ikki at halda óttanum aftur. Fyri at doyva óttan, sang eg 

altíð onkran sang, sum vit plagdu at syngja í Missiónshúsinum. Ein av 

sangunum, sum gav mær frið í sálina, var sálmurin “Guð, tú sum tendraði 

mána og sól”.  

Nú eri eg ikki heilt ungur longur og eri fluttur heimanífrá. Enn gangi eg á 

møti, men nú er gøtan heim ikki so long og óhugnalig sum fyrr. Men tað 

hava kortini verið myrkar løtur og torførar avbjóðingar í lívi mínum, og tá 

er tað gott at kunna tríva í onkran góðan sálm. Eg fái styrki av at syngja um 

Jesus, sum er ljósið, ið lýsir upp fyri okkum, so at vit finna vegin til himmals. 

At syngja um hann, sum er okkara verja og skjól og bjargar okkum úr øllum 

vanda.  

Niðanfyri stendur sangurin, sum høvuðspersónurin í søguni plagdi at syngja 
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Guð, tú ið tendraði mána og sól 

Sálmin “ Guð, tú ið tendraði mána og sól” yrkti Hans Andrias Djurhuus í 

1915. Hann er nummar 28 í sámabókini. 

 

Guð, tú ið tendraði mána og sól,                         

gav øllum livandi anda, 

og var í vanda vár verja og skjól, 

bjargaði okkum úr vanda. 

Signa tú verkið, vit gera í dag, 

gev okkum gleði og lær okkum tað: 

Sterk móti syndum at standa.. 

  

2. Signa várt eyga, at bara tað sær 

tað, ið er gott og kann menna. 

At tú ert altíð í neyðini nær, 

lat okkum føla og kenna. 

Legg okkum góðsku í hjarta og sál, 

leið okkum, Harri, hvar gøtan er hál, 

og har, ið áirnar renna. 

 3. Dagarnir koma og líða so brátt, 

lær okkum tíman at nýta, 

so at vit vinna við ævinnar gátt 

skrúðið hitt skínandi hvíta. 

Signa tú dagin og náttina við, 

og ver tú altíð við okkara lið. 

Lat okkum trygt á teg líta.                    H. A. Djurhuus   1915 
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Tíðindabræv nr 9 úr Mongolia – apríl 2020 

Heimurin tykist ørvísi síðan síðsta tíðindabræv 

í februar. Tá hevði korona ikki vundið uppá 

seg, sum tað hevur í dag. Umleið helvtin av 

øllum NLM trúboðarum eru antin biðin um at 

koma til Noregs ella hava valt at fara heim, tí 

tey kendu seg ikki trygg úti. Boðini til okkum 

eru, at um vit ynskja at koma heim, so skulu vit 

bara siga frá, men tey biðja okkum ikki um at 

koma heim sum støðan er nú. 

  

Støðan er nú heldur ikki so galin í Mongolia. 

Bert 33 tilburðir av corona eru skrásettir og 

ongin sigst verða smittaður í Mongolia, so øll 

eru komin frá útlandinum og eru í sóttarhaldi. 

Mongolia hevur sostatt gjørt eitt megnar 

arbeiði við at forða virusinum at koma til 

landið. Hetta hevur tó sín prís. Skúlarnir hava 

verið stongdir síðan januar og opna ikki aftur 

fyrr enn fyrst í septembur. Eisini kirkjurnar eru 

stongdar. Vit hava eisini havt tvær vikur, har vit 

ikki kundu fara útum býin. Seinastu vikurnar 

hevur verið frítt at ferðast inni í landinum, tó 

eru trýggir høvuðsvegir nú stongdir nakrar 

dagar fram, tí at eitt par kom úr Russlandi til 

Mongolia og tað vísti seg, at tey høvdu korona. 

Tey eru í sóttarhaldi. Soleiðis koma broytingar 

mestsum hvørja viku og tí er torført at gera 

ætlanir meir enn fáar dagar fram. 

 

Mørkini eru stongd, og nær tey opna aftur vita 

vit ikki. Hetta merkir, at ein vitjan av familju 

hjá Julionnu mátti avlýsast og vit vita 

framvegis ikki, um foreldrini hjá Silasi fáa 

komið í august. Eftir ætlan skal Silja á 

konfirmantskeið í Danmark í juni, og síðani 

skulu vit heim ávíkavist í august og septembur 

í feriu – men um hetta fer at bera til vita vit 

ikki. 

Saman um tikið kenna vit okkum tó trygg her í 

býnum og landinum – hóast fólk við hvørt 

venda bakið til ella koma við onkrari 

viðmerking, tí vit eru útlendingar. Tað er eisini 

vorðið lógarkrav at ganga við masku úti, men 

ikki øll gera tað. 

 

Vit vóru noydd at gevast við bíbliutímunum 

heima hjá okkum, tí tey staðbudnu mettu, at 

løgreglan skjótt kundi taka tað illa upp, at vit 

hittast hjá okkum, tí vit eru útlendingar. So nú 

møtast vit við nøkrum fáum sunnudag hjá 

einum staðbundnum, har vit deila Guds orð og 

lovsyngja saman. Eisini eru vit byrjað at hava 

bønargongur, har vit hittast uttanfyri býin at 

biðja saman mitt í viku – og so vitja vit tey 

kristnu, tá tað liggur fyri. 

 

Fyri Julionnu er arbeiðið við projektinum nógv 

broytt. 20% av pengunum úr Noregi skuldu 

sparast og av tí, kann nógv arbeiði ikki at 

útinnast. Tey arbeiða nú við einum faldara um 

reinføri og um, hvussu ein verjir seg móti 

corona og øðrum sjúkum. Eisini fer projekti at 

tilrættisleggja netundirvísing í samtarv við 

felagnum fyri foreldur við børnum, ið hava 

tarn. Ætlanin var, at projekti skuldi hava ymisk 

virksemir nú í vár og summar, men sum nú er, 

mugu vit hugsa kreativt og fáa tað besta úr 

støðuni sum vit eru í. 

 

Hjá børnunum er broytingin ikki so stór. 

Maiken og Rebecca undirvísa sum vant í 

okkara lítla danskt-norsk-føroyska skúla. 

Børnini trívast væl og brúka nógva tíð úti, av tí 

at veðrið nú er vorðið sera gott. Í skrivandi løtu 

hava genturnar undirvísing úti í garðinum - tað 
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er fantastiskt at hava tann møguleikan. 

 

Á páskum vitjaðu vit í Ulaanbaatar. Tað var 

deiligt at koma aftur til okkara gomlu íbúð í 

høvuðsstaðnum. Har fingu vit vitjað vinir, 

keypt ymiskt, ið ikki fæðst í Khovd og hildu 

bæði Langa Fríggjadag og Páskadag saman við 

familjuni Baker úr USA. Í næstu viku kemur 

familjan Baker til Khovd. Tey verða her í ein 

mánað ella so. Tað gleða vit okkum til – ikki 

minst børnini. 

 

Vit vilja heilsa tykkum øllum við einum versi 

úr Seinnu Krýnikubók 19,7a: ”Latið tí nú ótta 

fyri Harranum vera yvir tykkum”. Tað kann 

vera lætt at óttast øllum tí, ið hendir í hesum 

døgum við korona, óvissu og kanska 

fíggjarligum tapi. Men Bíblian kallar okkum at 

óttast Gud heldur enn at óttast nakað annað. 

Okkara lív er í Guds hond – Hann hevur 

tamarhald á støðuni. Og um vit so møta 

mótburði her í lívinum, ja, so er okkara framtíð 

í Himli tó tryggja gjøgnum Jesu deyða og 

uppreisn. Má eisini hendan tíðin vera ein tíð, 

har vit koma nærri at Jesusi og fleiri koma at 

kenna hann! 

 

Takk fyri forbøn og stuðul 

Julianna og Silas 
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