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Eru fólk á øðrum gongustjørnum? 

Gud hevur skapt billiónir av 

stjørnubreytum. Eru vit einsamøll í 

universinum? Bíblian sigur: Ja, sum 

menniskju eru vit púra einsamøll! 

     Bíblian er Guds opinbering um tað, 

sum er satt á øllum lívsins økjum. Vit 

hava ikki brúk fyri nakrari vísindaligari 

játtan um tað. Her eru fleiri bíbilskar 

grundgevingar, sum vísa á, at vit eru tey 

einastu menniskjuni í universinum. Gud 

sigur: ”Himmalin er himmal fyri 

Harranum, men jørðina hann 

menniskjum gav.” Sálm. 115,16 

     Gud skapti menniskjuni sætta dagin 

– á jørðini – og leit teimum upp í 

hendur at vera harrar yvir øllum 
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skapninginum: ”Gud vælsignaði tey, og 

Gud segði við tey: ”Verðið barnrík og 

fjølgist og uppfyllið jørðina og leggið 

hana inn undir tykkum, og ráðið yvir 

havsins fiskum og yvir himmalsins 

fuglum og yvir fenaðinum og yvir øllum 

villdjórunum, sum rørast á jørðini!” 1. 

Mós. 1,28. 

     Gud skapaði jørðina, sum einasta 

bústaðin hjá menniskjum. Skrivað 

stendur: ”… Hann, sum ikki skapaði 

hana til at liggja í oyði, nei, til bústað hjá 

fólki: Eg eri Harrin, og eingin annar.” 

Esaias 45,18 V.D. Universið og 

stjørnuhimmalin hava eitt annað 

endamál enn jørðin. Tey skuldu vísa 

Guds stórleika og makt: ”Harri, Harri 

okkara, hvussu dýrt er ikki navn Títt um 

alla jørðina, Tú, sum hevur breitt út dýrd 

Tína yvir himmalin!” Sálm. 8,1 V.D. – 

”Himlarnir kunngera dýrd Guds, 

hvølvið ber boð um handaverk 

Hansara.” Sálm. 19,1 V.D. 

     Jesus kom til jarðar at doyggja fyri 

menniskju her – ikki fyri skapningar á 

øðrum klótum. ”Tí at Kristus leið eina 

ferð fyri syndarar …” 1. Pæt. 3,18. 

Jørðin er skapað, so at menniskju skulu 

búgva her. Universið er ikki gjørt til 

okkara. Um fólk høvdu verið á øðrum 

klótum, hevði Gud biðið okkum – um 

tað hevði verið gjørligt – at borið 

evangeliið til teirra eisini. Hann hevur 

bara givið okkum verðina sum 

okkara  missiónsakur (Matt. 28,18-20) 

Vit skulu gera ”øll fólkasløg” til Jesu 

lærusveinar. 

     Men at tað eru aðrar andaverur í 

universinum, er ein onnur søk. Demonir 

og falnir einglar í ymiskum skapilsum 

og við UFO-fyribrigdum, slíkir eru til í 

milliónatali. Paulus skrivar um 

djevulsins kreftir soleiðis: ”…móti 

valdunum, móti ráðunum, móti 

heimshøvdingunum í hesum myrkri, 

móti andaherliðum illskaparins í 

himnarúmdum” (Ef. 6,12). Her er 

djevulin ”høvdingurin yvir hervaldinum 

í luftini” (Ef. 2,2 V.D.). Hesir fara at 

opinbera seg oftari og oftari, so hvørt 

sum vit nærkast afturkomu Jesusar. Hví 

eru UFO-fyribrigdini økt í tali tey síðstu 

árini? Økingin byrjaði í 1947, árið fyri 

at Ísrael fekk land sítt aftur. Ísrael er 

vekingarklokkan í endatíðini. 

Effie Campbell umseti 
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Andakt 
Hann vil ikki missa 

Húskið var farið til Sveis at ferðast. Tey skuldu ganga í fjøllum. 

Tey størru børnini vóur farin ein túr við mammuni. Eg varð eftir við teimum 

báðum minstu. Tey spældu so hugagóð, meðan eg lá í grasinum og durvaði. 

Brádliga hoyrdist eitt skríggj. Eg leyp á føtur og síggi tann minsta fara 

bóltandi oman eftir bakkanum, sum endar, har berg er 100 metur steyrrætt 

niður. 

Hvat geri eg? Eg kundi hugsað, at her er eingin vón fyri bjarging. Men tað 

kom mær ikki til hugs. Uttan at hugsa um fylgjurnar, fór eg stórleypandi 

oman bakkan at fáa fatur í dreinginum. Tað eydnaðist. 

Hvat ger Guð, tá hann er um at missa ein, sum tørvar bjarging? Hugsar hann: 

Tað eru milliardir at taka sær av, so eg má sættast við missin? Nei, hann 

rættir seg eftir tí eina. Jesus segði, at missir maður ein seyð, so fer hann at 

leita eftir honum. Tá hann so er funnin, verður hann borin heimaftur. Og so 

legði hann afturat, at tað 

skal verða meiri gleði í himni um ein syndara, sum vendir um, enn um 

níggju og níti rættvís, sum ikki hava umvending fyri neyðini (Luk 15,7) 

Nógv fólk búgva á jørðini. Men tað merkir ikki, at Jesus missir áhugan fyri 

tí einstaka. Mong menniskju eru takksom fyri tann sannleika. Eg veit um 

summi, sum spakuliga gliðu burtur frá tí kristna samfelagnum og lívinum í 

Guði. Men farið varð at leita eftir teimum, og tey vóru funnin – og leidd 

aftur í tað kristna lívið. 

Jesus sigur, at tað gevur gleði í himni. Í roynd og veru ringt at skilja, at tað 

verður gleði í himni, um bert ein her á jørð vendir aftur til lívið. 

Sólvá Syderbø týtt úr bókini: Samuel Roswall: 99 stykker brød  
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Fyri onki. 

Ein ríkur maður, sum hevði samkenslu 

við teimum fátæku, plagdi í køldu 

árstíðini, at lata nakað av brenniviði til 

fólk sum sótu í trongum korum. Ein 

kaldan vetrardag kom ein maður 

koyrandi í nógva kavanum, til eini illa 

farin hús. Hann bankaði uppá, og segði 

við gamla mannin sum lat upp, at hann 

hevði ein hálvan rúmmetur av 

brenniviði til hansara. “Frá hvørjum?” 

spurdi tann gamli. 

“Eg veit ikki”, svaraði hin. “Eg havi 

bara fingið boð um at avhenda hetta 

her.” “Tað man vera ein misskiljing, 

hetta er ikki til mín,” svaraði gamli 

maðurin, “eg kenni ongan sum vil senda 

mær ókeypis brennivið.” Ja, men bæði 

navn og bústaður passar til tygara, helt 

maðurin áfram, “ eg havi ikki tíð at 

verða standandi her og tosa, tak bara 

brenniviðin og sig takk!” “Nei hatta eigi 

eg einki í, far bara avstað. Tískil lat hann 

hurðina aftur og fór inn aftur í myrkrið 

og ein kaldan ovn. Vognurin koyrdi 

víðari við gávuni sum var ætla tí gamla 

manninum. 

Dagin eftir kundi ein síggja sama 

vognin, koyra til eitt annað lítið hús í 

býnum. Maðurin bankaði uppá. “Eg 

havi ein hálvan rúmmetur av brenniviði 

til tygara,” segði hann við tann gamla 

mannin, sum stóð á gáttini, “ hvar skal 

eg leggja hann?” “Hatta man ikki vera 

til mín,” svaraði maðurin, “tað er helst 

ein misskjling.” “ Hetta er als eingin 

misskjiling, hygg her: Erik Hansen, 

Bjergegade 24: Ein hálvan rúmmetur av 

brenni. “Er tað ikki so?” “ jú, bæði navn 

og bústaður eru røtt, men brenni kann eg 

ikki taka ímóti, tað er ivaleyst ætlað til 

onkran annan!” 

“Tað má vera okkurt gátuført við hesum 

góða brenni,” segði maðurin. “ Eg havi 

haft nógv stríð av hesum. Tað er sum um 

fólk halda, at eg komi koyrandi við 

einum líki. Her komi eg við góðum 

turrum brenniviði til fólk og so vilja tey 

ikki hava tað. Men eg vil sleppa av við 

hetta, tí í gjár, slapp eg ikki av við alt og 

tað dámdi gevaranum illa. Um tygum 

ikki lata kjallarahurðina upp, so leggi eg 

brennið í kavan her við trappuna.” 
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Trekur lat hann hurðina upp, meðan 

hann helt fyri: “Tú kemur óivað skjótt 

eftir hasum, tí hatta trúgvi eg einki uppá. 

Men um tað veruliga er til mín so eri eg 

sjálvandi sera takksamur.” 

Maðurin koyrdi víðari og steðgaði við 

eini hús í somu gøtu, har hittir hann eldri 

konu, og sigur at hann hevur nakað av 

brenniviði til hennara. “ Til mín?” sigur 

hon, “tað er ov gott til at vera satt, tað 

má vera til onkran annan!” “Nei frúa, 

her kunnu tygum síggja bæði navn og 

nummar.” “Ja, men so er tað í lagi. Eg 

hugsi um at tað er gud sum hevur syrgt 

fyri hesum brenniviðinum, tí eingin 

annar veit at eg havi lagt tað síðsta 

viðasprekið í ovnin. Vinarliga ber mær 

brennið inn. “Eg má takka Guði!” “Ja, 

hetta kann man finna seg í,” segði 

maðurin, men við seg sjálvan segði hann 

at “hon er tann einasta sum skilur hetta: 

hinir eru nakrir býttlingar.” 

“Uttan pening, uttan samsýning.” Tað 

eru korini sum Guð bjóðar. Hann bjóðar 

tað æviga lívið sum gávu til øll.  “Tí at 

so elskaði Guð heimin at hann gav son 

sín hin einborna, til tess at ein og hvør 

sum trýr á hann ikki skal glatast men 

hava ævigt lív.” Men tað eru so mong 

sum ikki taka ímóti hesi gávuni. Sjálvt 

um Guð bjóðar gávuna ókeypis so bera 

menniskju seg at sum hesir persónar í 

hesu sonnu frásøgn gjørdu við brennið 

og siga: “gávan er ikki til mín.” 

“Rejsefører”    Lea Juul  umse

Tá endar galið 

Tá ið vit blanda okkum uppí og broyta 

tað, Gud hevur gjørt, endar galið. Tá ið 

russar bygdu Aswan byrgingina tvørtur 

um Nílánna, fór oyðimørkin at breiða 

seg, tí nú fleyt áin ikki upp um 

áarbakkarnar og legði eitt runulag har, tá 

ið hon dró seg aftur, og tí komu eingir 

vaðfuglar at pikka maðkar og skvetta og 

taða áarbakkan. Nú treyt bæði vatn og 

tøð. Oyðimørkin breiddi seg. 

     Nú liva vit í einari globalari tíð, har 

fólk ferðast og búsetast mest sum frítt 

um landamørk. Tað var ikki Guds ætlan. 

Í Áps. 17,26 stendur: ”Hann hevur latið 
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øll fólk av einum blóði búgva um allan 

jarðarkringin og tilskila 

teimum fyrisettar tíðir og markini fyri 

bústaði teirra.” Landamørk skuldu 

vera, tí tá verður friðarligari. 

     Vit eru illa sperd av ov nógvum CO2 

útláti, og tað fellur niður aftur á jørðina 

sum sýruregn og tærir jørðina. Jesaja 

profeteraði um tað fyri nøkrum túsund 

árum síðani, og sigur hann, at sanna 

orsøkin er, at vit hava brotið Guds lógir. 

”Tí jørðin er vanhalgað undir teimum, ið 

á henni búgva; tey hava brotið lógirnar, 

vent rættinum við, brotið hin æviga 

sáttmálan. Tí tærir bann jørðina upp, 

og tey, ið á henni búgva, noyðast at bøta; 

tí steikjast jarðarbúgvarnir av hita, so 

bert fá menniskju verða eftir.” V.D. Tá 

ið vit eiga Jesus í hjartanum og liva 

saman við honum, so nýtist okkum ikki 

at óttast um alt tað ógvisliga, sum rakar 

jørðina í trongdartíðini, tí vit eru rykt 

burtur til himmalin undan hesum. Tí er 

tað so týdningarmikið at bjóða Jesusi 

inn í hjartað og liva dagliga saman við 

honum, nú meðan enn er møguligt at 

velja. 

     Nú trýtur arbeiðsmegi allastaðni. Ov 

fáar hendur eru á sjúkrahúsunum, ellis- 

og røktarheimunum og manga 

aðrastaðni. Skipini liggja, tí teimum 

trýtur manning. Men eingin tosar um, 

hvat ið orsøkin er. Hesin trupulleikin er 

komin, tá ið fosturtøka bleiv lóglig. Tí 

nú eru ov fá ung, meðan tey eldru økjast 

í tali, tí tey liva longur. Tá ið vit 

menniskju fara at broyta Guds lógir, fer 

alt av lagi.       Effie Campbell umsetti 

 

Í baksýni. 

Sum áður nevnt slapp Ísrael ikki undan 

yvirgangsálopum, hóast teir tóku seg 

aftur úr Sinai í 1957. Somuleiðis kundu 

teir ikki nýta Suezveitina i handli sínum 

við útheimin. Og hetta var støðan tey 

næstu tíggju árini, til 1967. 

Nú kom aftur tíðin, tá Nasser helt, at 

arabiska hermegin var nóg sterk at 
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royna enn eitt álop á Ísrael, sum var 

21.000 ferkilometrar til støddar, ella eitt 

eitt sindur minni enn Jútland. Tað vil 

siga umleið 1,5 prosent av tí øki sum tey 

fýra grannalondini høvdu ræði á. 

Sannføring Nassers um at hann kundi 

vinna kríggið, gjørdi at egyptiska 

hermegin í døgunum 14-16 mai 

savnaðist fram við markinum til Ísrael. 

Eisini fekk Nasser tað hugskot, at tíðin 

átti at vera komin til at blaka ST-

hermegina út, sum síðan 1957 hevði 

syrgt fyri toluligum friði á 

marknaðarøkinum. Grundgeving 

Nassers var, at egyptiska stríðsmegin 

var á veg at koma øðrum arabiskum 

herum til hjálpar, um so var, at Ísrael 

fann uppá at leypa á, tí vildi hann helst 

at ST-hermenninir fluttu seg til eitt 

tryggari stað). 

Tríggjar dagar seinni boygdi ST seg, og 

arabisku leiðararnir høvdu frítt at fara. 

"Arabar! Hetta er okkara møguleiki til at 

geva Ísrael eitt deyðiligt og altoyðandi 

slag sum gera enda á veru tess í heilaga 

landi okkara." Soleiðis ljóðaðu orðini í 

egyptiska útvarpinum úr Cairo sama 

dag. 

Tann 22. mai stongdi Egyptaland aftur 

Tiransundið fyri ísraelskari 

skipaferðslu, og í tí sambandi hevði 

útvarpið í Cairo hesar viðmerkingar: 

"Arabiska fólkið hevur sett sær fyri at 

strika Ísrael av landkortinum." 

Síðan gingu tríggir dagar, har Ísraelska 

hervaldið, í skundi, fyrireikaði seg til 

verju og álop á øllum hermótum, meðan 

Nasser eggjaði arabisku londini til at 

fylkjast við Ísraelska markið. Eina vón 

hevði Ísrael enn eftir. Tað var Jordan, 

har Hussan var kongur. Hann dróg á 

bæði, tá talan var um hini arabisku 

ríkini, og hevði verið eftir 

yvirgangskroppum sum hildu til í 

Jordan, hevði kvett sambandið við 

Sýrialand og róð framundir at koma til 

sættis við Ísrael. Hetta hevði sjálvandi 

loypt øði í Nasser. Kanska hevði 

Hussan kongur eisini i llgruna um 

at arabisku londini fóru ikki at 

sigra. So hvørt  sum land eftir 

land av arabisku grannunum settu  
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seg í  álopsstøðu, kom hann í 

døpurhuga og fór at  hugsa um 

egnu støðu sína.  

Niðurs tøðan gjørdis t  so ,  a t  tá  

Ís rael  ikki  lá ts t  um vó n,  nú 

a rabisku her l ið in i  tyrptus t  f ram 

mót i  markinum,  so  mát t i  het ta  

vera  tekin  um at  landið  tordi  

ikki  a t  fara  í  bardaga .  Hann sá 

t í  fyr i  sær  s í t t  egna  kongsdømi   

 

 

 

deyðadømt ,  fór  hann  ikki  í  par t  

v ið  arabum.  

Ein kúvending í  s tøðu síni  t i l  

Ísrael  var  t í  neyðug,  skuldi  hann 

ikki  missa  landið.  Tí  f leyg hann 

tann 30. mai  t i l  Cairo ,  har 

Nasser,  tók  imóti  honum við 

koss  á  kinn.  Saman skrivaðu teir  

undir  ein ver jusát t mála.  Nasser 

var  ikki  se inur í  ú tvarpið  at  

kunngera  het ta ,  við  t eimum 

orðum sum hesin  kapit tul  

byr jaði  við .  

 

Suni Jacobsen umsetir
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