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Hvat hevur Bíblian at týða fyri meg? 

 

 

Hvat hevur Bíblian at týða fyri meg? 

Hon hevur alt at týða, tí skrivað 

stendur í Sálmi 138,2: “Dýrt hevur tú 

Orð títt gjørt yvir alt títt navn.” Hugsa 

tær, Gud setir orð sítt hægri enn navn 

sítt, so mugu vit, børn hansara, eisini 

meta tað høgt. 
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  Tá ið Jesus greiðir frá endatíðini, 

sigur hann í Matt. 25 líknilsið um tær 

10 brúðarmoyggjarnar, sum fóru út at 

møta brúðgóminum. Allar høvdu 

lampur við, tað vil siga, at tað er 

myrkt, og javnan skalt tú fylla meiri 

olju á eina oljulampu. Tað merkir, at 

eg má vera virkin og fara at keypa mær 

olju í góðari tíð, og javnan skal olja 

fyllast á. Skrivað stendur, at allar fóru 

avstað at møta brúðgóminum... 

 Vit hava eisini fingið eina 

innbjóðing at møta Jesusi í himmalsins 

brúdleypssali. Og vit hava tikið ímóti 

innbjóðingini og sagt ja takk, tá ið vit 

tóku ímóti frelsuni. Vit reinsa lív 

okkara í Guds náði. Tað vil siga, vit 

verða ílatin tey hvítu klæðini. Vit eru 

dagliga saman við brúðgómi okkara í 

teimum brøvunum, hann hevur 

skrivað til okkara í Bíbliuni. Vit tosa 

við hann í bønini. Vit hava samband 

við hann í okkara tonkum, í okkara 

anda. Vit eru saman við øðrum, sum 

eisini skulu við til veitsluna. Vit gleða 

okkum. Hetta er oljan, sum flýtur 

niður í hjartalampuna: bíbliulestur, 

bøn og andaliga samveran við onnur 

trúgvandi. Og ja, so eru tað tey, sum 

einaferð søgdu ja við Jesus, og sum 

hava valt at ganga aðra leið. Tey 

gloymdu innbjóðingina. Tey fáa ikki 

fylt olju á lampuna, og ljósið slóknar. 

Tað er syrgiligt. 

 Í Sálmi 42,2 stendur: “Sum hjørtur 

tráar eftir rennandi vatni, so tráar mín 

sál eftir tær, o Gud!” Vit skulu hava 

ein tosta eftir orðinum og 

samfelagnum við Gud. 

 Bíblian er so nógv. Hon er ein 

skattakista, har standa so nógv góð 

lyfti í, t.d. “Sum ein faðir er mildur 

móti børnum sínum, so er Harrin 

mildur mót teim, ið hann óttast.” 

(óttast = hava virðing fyri) So eymur 

er Harrin við okkum. Sálm. 103,13  – 

“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.” Her fáa vit lyfti um 

kontakt. 1. Krýn. 28,9 – “Tann, sum 

kemur til mín, vil eg als ikki reka 

burtur.” Jóh. 6,37. Og nógv, nógv 

onnur. 

 “Guds orð er livandi og máttmikið 

og hvassari enn nakað tvíeggjað 
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svørð.” Hebr. 4,12, tí ber til at lesa seg 

til frelsu, og tað eru tað mong, sum 

hava gjørt. Tey hava sitið einsamøll 

inni og lisið í Bíbliuni og har funnið 

frelsuvegin. “Trúgv á Harran Jesus, og 

tú skalt verða frelstur og hús títt.” Áps. 

16,31 Hetta er evangeliið: trúgv og liv. 

“Hvør tann, sum trýr, verður 

rættvísgjørdur í honum.” Áps. 13,39. 

  Orðið reinsar. “Tit eru longu 

reinir av tí orði, sum eg havi talað til 

tykkara.” Jóh. 15,3. 

 Tað er so trygt og gott at leggja seg 

í Guds hond hvønn dag. “Nei, ikki 

blundar og ikki svevur varðmaður 

Ísraels.” Sálm. 121,4. 

 Bíblian er eisini vísindalig. Í mong 

Harrans ár trúðu fólk, at jørðin var fløt 

og stóð á stólpum, men í Bíbliuni 

staðfestir Job, sum livdi uml. 400 

f.Kr., at: “Hann (Gud) heingir jørðina 

á einki.”  Job 26,7 V.D.  

 Bíblian er eisini ein sera profetisk 

bók. Gud hevur togað gardinuna til 

viks, so vit sleppa at skoða eitt sindur 

inn í framtíðina. Tá ið Jesus tosar um 

endatíðina, sigur hann í Matt. 24,32-

34: “Lærið líknilsið av fikutrænum 

(fikutræið er ein mynd upp á Ísrael). 

Tá ið gróðurin er komin í greinarnar, 

og leyvið fer at spretta, tá vita tit, at 

summarið er í nánd. Soleiðis skulu tit 

eisini vita, at tá ið tit síggja alt hetta, tá 

er hann í nánd, fyri durunum. 

Sanniliga sigi eg tykkum: henda ætt 

skal ikki ganga undir, fyrr enn alt hetta 

hevur hent.” Og Ísrael, fikutræið, 

blómar sanniliga. Jødarnir eru komnir 

heim, og í 1948 settu teir sítt egna ríkið 

á stovn, og Jesus sigur, at tá er hann 

beint fyri durunum. So Jesus kemur 

skjótt aftur. 

 Tíðindabløðini frá í gjár eru 

virðisleys, men Guds Orð livir og 

varar. Tað, at Ísraels ríkið var sett á 

stovn aftur, hevði Jesaja spáað um eini 

2.000 ár, áðrenn tað hendi: “Hvør 

hevur hoyrt um tílíkt? Hvør hevur sæð 

slíkt? Verður nakað land í heimin 

borið eftir einum degi, ella verður 

nøkur tjóð fødd alt í einum?” (Jes. 

66,8) Nei, tað er bara hent við Ísrael, 

sum bleiv lýst sum tjóð 14. mai 1948. 

Altso eftir einum degi, so sum 

spádómurin ljóðaði. 

Effie Campbell. 
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Andakt 

 

Dømið ikki, at tit ikki skulu verða dømd; tí at við tí dómi, tit døma, skulu tit verða 

dømd, og við tí máli, tit mála, skal tykkum verða mált.    Matt. 7,1-2 

Dømið ikki 

Okkum tørvaði ein hýruvogn í Jerúsalem. Vit samdust við bilføraran um, hvussu nógv 

túrurin skuldi kosta. Men tá vit komu á mál, vórðu vit ósamd um avtaluna. 

Hann østi seg upp og fór avstað í øðini, tí hann helt seg fáa ov lítið. 

Júst í hesi løtu legði eg merki til okkurt á armi hansara, sum lá hálvur út gjøgnum 

vindeygað. Framman fyri albogan var eitt nummar tatoverað. Brádliga gjørdist eg 

stillur innan í mær sjálvum. Hann hevði verið í kz-legu. Sinn hansara var ikki ávirkað 

av hitanum, men av ringum lívsroyndum. 

Hvat hann ítøkiligt hevði upplivað, veit eg ikki. Men sama ger. Tí tað snýr seg um, hvat 

eg veit um hansara orsøk til vreiðina. 

Tað kunnu vit hugsa aftur og fram um í ljósinum av tí, Jesus áleggur okkum í 

fjallataluni. 

Jesu áheitan er sera ítøkilig og hoyrir ikki bara heima í veitsluhølum, men í 

gerandisdegnum. Tað eru í gerandisdegnum vit møta ørkymlan og øsing . Eisini støður, 

har vit týðiliga halda okkum hava rætt. Og tí halda okkum eisini hava rætt at døma 

hjúnafelagan, grannan, vinin ella arbeiðsfelagan sum tapara. 

Er so hjálpa at fáa, um eg fegin vil liva eftir Jesu áminning? 

Í fyrstu atløgu er tað týdningarmikið hjá einum lærisveini  Jesusar at hugsa um, at hesi 

orð eru talað til ófullkomin  menniskju, altso til lærusveinar hansara, sum eyðsýnt tørva 

at hoyra orðini: dømið ikki. Í aðru atløgu kann tað verða ein hjálp hjá okkum øllum at 

hugsa um, at tað medmenniskjað, eg hitti, kann vera útslitið, happað og mangt annað, 

sum kann hava givið viðkomandi arr á sálina. 

Sólvá Syderbø 

Týtt úr bókini eftir 99 stykker brød eftir Samuel Roswall 
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Bíbilskir profetiir 

Emanuel Minos 

Eg sat ein dagin og hugsaði um nøkur 

løgin profetiir í Bíbliuni, sum eru 

uppfylt, og skal eg nevna nøkur teirra 

her. 

 4.000 ár, áðrenn tað hendi, greiddi 

Móses frá gasskømrunum, har 6 mill. 

jødar vórðu gassaðir til deyðis í týsku 

deyðslegunum. Tað stendur í 5. Mós. 

32,25, og her endurgeva vit úr norsku 

Bíbliuni, tí hon sigur tað skilligari: 

“...inne i kamrene skal redsel bortrive 

både unge menn og jomfruer, det 

diende barn og den gråhårede mann.” 

Ja sanniliga, tey vórðu rikin inn í 

kømrini, gasskømrini, har gassið 

gjørdi av við tey. Í vers 24 stendur: 

“De skal utsuges av sult og fortæres av 

brennende feber og giftig sott.” Hvør 

hevur ikki sæð myndirnar av hesum 

hungurstungnu menniskjunum, tey 

vóru sum livandi lík. Tann giftiga 

sóttin, sum stendur umrødd her, er 

gassið. Hugsa tær til, hetta varð 

profeterað 4.000 ár, áðrenn tað hendi. 

 Fyri 3.500 árum síðani profeterar 

Jóel í 3,7, at fólk fara at skifta Ísrael 

sundur í tvey: “...tá savni eg allar tjóðir 

og føri tær oman í Jósafats dal; har skal 

eg døma tær vegna fólk mítt, Ísrael, 

arvalut mín, ið teir spjaddu út millum 

heidningarnar, og skiftu land mítt 

sundur.” Jerusalem, høvuðsstað 

Ísraels, býttu teir eisini sundur. 

Zakarja profeterar í 12,3: “Á tí degi 

geri eg Jerusalem at havi (ein tungur 

steinur) fyri allar tjóðir; hvør, ið roynir 

at lyfta tí, skal meiðsla seg til blóðs.” 

Harrin ávarar og sigur, at í endatíðini 

skal revsingin raka tey, sum býttu 

landið sundur. Eg hugsi við ræðslu um 

Oslo-avtaluna. 

 Bíblian profeterar um, at í 

endatíðini skal sólin gerast 

vandamikil. Nú verður nógv tosað um 

ozonlagið við Antarktis og 

Norðurpólin, tað gerst tynri og tynri, 

og hol er komið á. Nú verða vit ávarað 

og biðin um ikki at sóla okkum ov 

nógv. Fyri 2.000 árum síðani 
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profeteraði Jóhannes, at sólin fór at 

stinga og gerast vandamikil. Opb. 

16,8-9 

 Í sama kapitli profeterar Jóhannes, 

at fiskar, skeljadjór og plantur verða 

eitrað og doyggja í havinum. Nú hoyra 

vit um algueitran og laksalýs. Langt 

áðrenn hetta hendi, sat Jóhannes 

millum steinarnar í fjøruni á Patmos 

og sær endatíðina. Hetta eru ikki 

fepursjónir, sum summi vilja vera við, 

men hetta eru sjónir úr himli, sum Gud 

vísir honum skulu henda. Opb. 16,3: 

“...og ein og hvør livandi sál doyði, 

sum í havinum var.” 

 Fyri 2.000 árum síðani varð 

profeterað um sjónvarpið, at tað var 

ein mynd, sum lív kom í, og hon kundi 

tala; men Antikrist tekur tað í nýtslu. 

Djórsins andi yvirtekur tað, og tí 

verður tað ein vandi fyri menniskjuni. 

“Og tí varð givið  vald til at geva mynd 

djórsins anda, so at mynd djórsins 

eisini kundi tala og gera tað, at allir 

teir, sum ikki vildu tilbiðja mynd 

djórsins, skuldu verða dripnir.” Opb. 

13,15. 

 Í Opb. 13,16-17 stendur: “Og tað 

fær allar, bæði smáar og stórar, bæði 

ríkar og fátækar, bæði frælsar og 

trælar til at seta sær merki á høgru 

hond sína ella á enni sítt, fyri at eingin 

skal kunna keypa ella selja uttan tann, 

sum hevur merkið, navn djórsins ella 

tal navns tess.” 

 Her verður profeterað, at eingin 

skal kunna keypa ella selja, uttan at 

hann hevur merki á pannuni ella 

hondini. Hetta liggur ikki langt úti í 

framtíðini. Í Kanada hava tey gjørt 

eina skipan, har tey blæsa ella 

røntgenfotografera dagin, tú vart 

føddur, inn í hond ella pannu, uttan at 

tað er vandamikið fyri kroppin. Nú er 

ikki neyðugt at skjalprógva, hvør ið tú 

ert. Tað virkar, sum tá ið tú ert haldari 

og koyrir fram við einari bummstøð, 

hon blinkar, og talið hjá tær við 

upplýsingum stendur har. Tey 

trúgvandi í Kanada gingu ímóti 

hesum, tí tey søgdu, at hatta er merkið 

hjá Antikristi. Tí bleiv tað ikki 

góðtikið tá. Men tað liggur liðugt, og 

ikki man vara leingi, til tað kemur 

ígjøgnum. 

Effie Campbell umsetti.
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Hitt ómøguliga kríggið. 

"Egyptaland, Jordan, Libanon 

og Syria standa við hermegi  síni  

við Ísraelska markið,  t i lreiðar at  

taka ímóti  avbjóingini ,  og aftan -

fyri  okkum standa Irak,  Algeria, 

Kuwait  og Sudan, og annars øll  

stýrini  hjá arabiska heiminum. 

Hesin  bardagi  fer at  fáa heimin 

at  undrast .  Í  dag skal  heimurin 

vi ta,  at  arabar hava dubba seg t i l  

bardaga,  nú tað  s tundar t i l  

lagnutíman." Hesi  orð,  vórðu 

søgd av Nasser,  forseta 

Egyptalands,  f imm dagar undan 

at  ein av søgunar ómøguligastu 

og ójavnu bardøgum brast  á. 

Hitt  sonevnda "Seksdagakríggið." 

Og Ísrael hevði sanniliga alla orsøk til at 

vera á varahaldi, tí tað hevði nærum 

eydnast Nasser at savna alla arabisku 

stríðsmegina til eina felags søk, nevnliga at  

tína hvønn einasta jøda í Ísrael. Um somu  

 

 

tið var greitt, at ST ongan møguleika hevði 

at steðga álopinum. USA, ið annars plagdi 

at vera einasti sameindi Ísraels, vildi ikki 

blanda seg uppí. 

Eitt yvirlit yvir styrkisjavnvágina 

millum Ísraelsku og arabisku hermegina 

undan krígnum í 1967 sær soleiðis út: 

Ísrael 264.000 hermenn, 800 stríðsvognar 

og 300 flogfør. 

Arabisku londini 547.000 hermenn, 

2.504 stríðsvognar, 957 flogfør. 

Jú sanniliga høvdu arabar dubba seg til 

dystin, sum Nasser segði, og orð 

hansara,um at heimurin fór at standa 

bilsin, komu eisini at ganga út. 

Ísrael vann nevnliga kríggið, og allir 

arabisku herarnir, ikki minst tann 

egyptiski, vóru fyri vanvirisligum 

ósigri. Jú vist gjørdist heimurin bilsin, 

men ikki gekst sum Nasser hevði ætla. 

 

         Suni Jacobsen umsetir                                                                 
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Í Jesu sárum 

Eg var á einum AGLOW-fundi. Har 

savnast kvinnur úr øllum kirkjum og 

samkomum at hava møti. Ein kona, sum 

var 68 ár, greiddi frá lívi sínum. Hon 

giftist ung, og árið eftir fingu tey eitt 

barn. Tá ið barnið var fimm vikur, bleiv 

konan sjúk. Tað hendi so brádliga. Hon 

græt og græt av pínu. Hon orkaði einki, 

øll saft og kraft var horvin úr likami 

hennara. Hon sat á einum stóli, og 

framman fyri henni stóð vøggan, men 

hon orkaði ikki so frægt sum at taka 

barnið upp í føvningin. 

 Hon fór á sjúkrahúsið, og har varð 

hon kannað. Hon hevði fingið liðagikt 

av ringasta slag. Hon helt ikki, at læknin 

var serliga pedagogiskur, tí hann legði 

út við at siga: ”Um tvey ár situr tú í 

einum rullistóli!” Hon kendi tað, sum 

tók hann alla vón frá sær. ”Eg eri 

rættiliga treisk og stívrend,” segði hon, 

”so eg svaraði honum aftur: ”Tað skal 

koma ann uppá, hvør ið situr í hasum 

koyristólinum!” 

 So segði hann: ”Tú mást ikki fáa 

fleiri børn, tí tað tolir kroppurin ikki.” – 

”Tað skalt tú ikki avgera!” svaraði hon. 

 So segði hann, at tað einasta, tey 

kundu bjóða henni, var gullkurur. ”Íðan, 

blívi eg frísk av honum?” spurdi konan. 

”Nei, tað verður tú ikki, men sjúkan 

steðgar tá, so tú fert ikki at versna.” 

 ”Nei, so skal eg ikki hava hasa 

gullsproytuna, og so er einki hjá mær at 

liggja her, so nú fari eg heim.” 

 Maðurin ringdi so til samkomuna og 

bað um forbøn. Ein lítil bólkur av 

trúgvandi, eini 5-7 fólk savnaðust, tey 

bóðu fyri konuni og salvaðu hana, 

samsvarandi Ják. 5,14  

 Konan sjálv var trúgvandi, og hon 

krøkti seg við báðum hondum í Jesu 

lyfti ”Í sárum hansara ERU vit 

grødd.” Jes. 53,5 V.D. Hasi orðini segði 

hon nógvar, nógvar, nógvar ferðir 

hvønn dag. Hon gjørdist ikki frísk alt í 

einum, men so líðandi batnaði hon, og 

tvey ár seinni – tað tíðarskeiðið, sum 

læknin metti, at hon kom at sita í 

koyristóli – fór hon aftur til arbeiðis. 
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Hon arbeiddi á einum flakavirki, og har 

er vátt og fuktigt og kalt, tað er ikki tað 

besta fyri gikt. Men hon bleiv spilfrísk 

og arbeiðir enn, hóast hon er pensionist, 

og hon fekk tvey børn afturat. 

 Einki er ógjørligt hjá Gudi. 

Halleluja!     

 

 

Effie Campbell. 

 

 

Guds vegir eru órannsakandi 

Tá ið eitt tok, sum var stúgvandi fult við 

jødiskum fangum, kom til eina 

nasistiska týningarlegu, komu nógvir 

póllendingar út at hyggja at tí nýggjasta 

bólkinum, sum nú varð fluttur burtur. 

     Meðan teir ráðaleysu jødarnir 

savnaðu sínar ognarlutir saman fyri at 

taka teir við inn í leguna, rópti ein 

nasista heryvirmaður, sum skipaði fyri, 

til bygdarfólkið, sum stóð nærindis: "Alt 

tað, sum hesir jødar lata standa eftir, 

kunnu tit fáa tykkum, tí tað er púra vist, 

at teir koma ikki aftur eftir tí!" 

     Tvær pólskar konur, sum stóðu tætt 

við, sóu eina konu, sum gekk aftast í 

bólkinum. Hon var í einum stórum, 

tungum og dýrum frakka. Tær kvikaðu 

sær, so eingin annar skuldi vera fyrri at 

taka frakkan frá hesi jødisku konuni. 

Tær slerdu hana niður, tóku frakkan frá 

henni og spelaðu avstað. 

     Tá ið tær vóru komnar so langt burtur 

frá hinum, at eingin sá tær, løgdu tær 

skundisliga frakkan niður í túnið, so tær 

kundu býta ránslutirnar, sum vóru 

goymdir innan í frakkanum, 

sínámillum. 

     Tær grópaðu í øllum lummunum. 

Tað øraði fyri tær, tá ið tær sóu 

gullprýddar gimsteinar, silvur 

ljósastakar og aðrar arvalutir. Tær vóru 

uppi á gosi av tí, tær høvdu funnið, men 

tá ið tær lyftu frakkan upp, tóktist hann 

tyngri, enn hann átti at vera. 

     Tær kannaðu hann gjøllari, og tá 

funnu tær ein loyniligan lumma, og 
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goymd inni í hesum frakkanum var … 

ein elalítil gentunýføðingur! 

     Tær gjørdist skelkaðar av tí, tær 

funnu. Onnur konan tókti so hjartaliga 

synd í nýføðinginum og segði avgjørd á 

málinum við hina: "Eg havi eingi børn, 

og eg eri ov gomul at føða nøkur nú. Tú 

kanst taka gullið og silvurið og lata meg 

hava barnið." 

     Tann pólska konan tók sína nýggju 

"dóttur" heim við til sín ovurfegna 

mann. Tey uppaldu jødisku gentuna 

sum teirra egnu og fóru væl við henni, 

men ongantíð søgdu tey henni nakað 

um, hvør ið hon var. Gentan skaraði 

framúr, tá ið hon fór undir at lesa. Hon 

gjørdist lækni og arbeiddi sum 

barnalækni á einum sjúkrahúsi í 

Póllandi. 

     Tá ið mamma hennara doyði mong ár 

seinni, kom ein vitjandi á gátt at sýna 

sína samkenslu. Henda gamla konan 

bjóðaði sær sjálvari inn og segði við 

dóttrina: "Eg vil, at tú skalt vita, at 

konan, sum doyði síðstu viku, var ikki 

veruliga mamma tín." So helt hon fram 

og segði dóttrini alla søguna. Í fyrstani 

trúði dóttirin henni ikki, men gamla 

konan helt fast við, at hetta var 

sannleikin. 

     "Tá ið vit funnu teg, hevði tú eitt so 

vakurt gullhálsband við einari løgnari 

innskrift. Hon man hava verið á 

hebraiskum. Eg eri vís í, at mamma tín 

goymdi hálsbandið. Far og leita." 

     Sanniliga, konan fór í smykkuskrínið 

hjá deyðu mammu síni og fann 

hálsketuna, og hon sá út júst, sum gamla 

konan hevði sagt. Hon var skelkað. Tað 

var ringt at skilja, at hon var av jødiskari 

ætt, men prógvið lá har í hond hennara. 

Av tí at hetta var einasta  sambandið við 

undarnfarna lívið, var hon so góð við 

tað. Hon fekk gjørt tað størri, so tað 

passaði tvørtur um hálsin, og hon bar tað 

dagliga, hóast hon ikki longur hugsaði 

um jødisku røtur sínar. 

     Nakað seinni fór hon uttanlands at 

ferðast, og har hitti hon tveir jødiskar 

dreingir, sum stóðu á høvuðsgøtuni. 

Teir royndu at skapa áhuga hjá jødum, 

sum gingu framvið, at keypa Tefillin* at 

balla um armin (til dreingir), ella at 

keypa sabbatsljós at tendra fríggjadag 

seinnapart (tað var til gentur). 
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     Hon brúkti møguleikan, hon segði 

teimum alla søgu sína og vísti teimum 

hálsketuna. Dreingirnir játtaðu, at tað 

var eitt jødiskt navn, sum var rist inn í 

hálsketuna, men teir vistu ikki, hvørja 

tign hetta hevði við sær. Teir mæltu 

henni til at skriva eitt bræv til teirra 

vegleiðara, Lubavitsher Rebbe, og 

greiða frá øllum. Um nakar visti, hvat ið 

gerast skuldi, so var tað hann. 

     Hon fylgdi teirra ráðum og sendi 

brævið avstað sama dag. Hon fekk 

beinanvegin svar, sum segði, at her var 

einki at ivast í, at hon var jødisk genta, 

og kanska kundi hon hugsað um at brúkt 

sín læknakunnleika í Ísrael, har teir 

høvdu tørv á gávuríkum barnalæknum.  

     Hon gjørdist forvitin og fór til Ísrael. 

Har leitaði hon sær ráð í einum 

rabbinskum dómhúsi (Beit Din), sum 

segði, at hon var jødisk. Skjótt varð hon 

góðtikin at fáa loyvi at arbeiða á einum 

sjúkrahúsi, og at enda møtti hon manni 

sínum og fekk sína egnu familju. 

     Í august 2001 sprongdi ein 

yvirgangsmaður Sbarro kaffistovuna í 

miðbýnum í Jerusalem. Tey løstaðu 

vóru í skundi førd til sjúkrahúsið, har 

henda konan arbeiddi. Ein sjúklingur, 

sum var førdur inn, var ein eldri maður, 

sum hevði fingið skelk. Hann leitaði 

allastaðni eftir abbadóttur síni, sum 

hann hevði mist burtur. 

      Kvinnuligi læknin spurdi, hvussu 

hon kundi kenna hana aftur. Hesin 

uppøsti abbin greiddi henni frá einum 

serligum gullhálsbandi, sum hon hevði. 

     At enda funnu tey hana millum teir 

særdu sjúklingarnar. 

     Tá ið læknin sá hálsbandið, fekk hon 

kuldaskjálvta. Hon vendi sær til gamla 

mannin og spurdi: "Hvar hevur tú keypt 

hetta hálsbandið?" 

     "Tú kanst ikki keypa eitt sovorðið 

hálsband," svaraði hann, "eg eri 

gullsmiður, og eg havi gjørt hetta 

hálsbandið. Í veruleikanum gjørdi eg 

tvey eins hálsbond til hvørja av døtrum 

mínum. Onnur dóttir mín eigur hesa 

gentuna, men hin dóttirin yvirlivdi ikki 

kríggið." 

     Og hetta er søgan um, hvussu ein 

jødisk genta, sum ómenniskjansliga 

varð skrødd burtur frá mammu síni í 

einari nasistiskari týningarlegu, næstan 

60 ár eftir varð sameind við pápa sín … 
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   Lagað til úr bókini "Heroes of Faith" 

  

* Tefillin. Boðið verður givið í Toraini, 

og tað geldur allar menn, sum eru 13 ár.  

 

Tað eru tvær svartar, smáar eskjur við 

skriftstøðum. Tær verða bundnar um 

pannuna og vinstra arm. 

                                                      

 

 Umsett úr enskum Effie Campbell. 

 

Fýra orð til umhugsanar 

Fyri nøkrum árum síðani sat eg í einum bussi, sum koyrdi gjøgnum gøturnar 

í London. Tá sá eg ein mann, sum gekk og sópaði gøtur. Hann bar eitt stórt 

skelti á rygginum. Á tí stóð: Uttan Gud - eingin vón. 

 Sama árið sá eg uppi í Skotlandi eina broderaða mynd hanga á einum 

stovuveggi. Har stóð: Fyrireika teg at møta Gudi tínum. Heim aftur komin 

sá eg hetta sama orðið í Bíbliuni. Tað stendur í Ámos 4,12. 

 Einaferð sá eg niður í Bíbliuna hjá einari danskari lærarinnu. Á fremstu 

opnu stóð: Henda bókin vil halda teg burtur frá syndini, ella vil syndin halda 

teg burtur frá hesi bók. 

Bíblian er vindeygað, har tú sært Harra tín ígjøgnum. 

Effie Campbell. 
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