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Hvussu leingi skal eg bíða? 

Ein ungur maður var vaktur og komin í 

syndaneyð og byrjaði at spyrja: “Hvat 

skal eg gera fyri at vera frelstur?” Hann 

fór til ein vin, sum var ein játtandi 

kristin, og kærdi sína neyð fyri honum. 

Vinurin segði, at um hann bara bíðaði í 

tolni so skuldi hann “ tá ið Guds tími var 

komin,” fáa svar uppá spurningin. 

Mánaðir gingu. Hann bíðaði og bíðaði 

eftir Guds tíma, og ímeðan plágaðist 
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hann av ófriði og sálarangist. Til endan, 

gjørdi hann av at fara til ein annan vin at 

biða um ráð. Hesin ráddi honum til, ikki 

at bíða, men afturímóti í álvara biðja 

Gud um fyrigeving. 

“Hvussu leingi skal eg biða um 

fyrigeving?” Spurdi maðurin. - “tú mást 

blíva við at biða, og tá ið tíðin er komin, 

so fært tú fyrigeving,” var svarið.  

Hann bað nú í álvara og rópaði á Gud 

um frelsu. Í mong ár stríddist hann í bøn 

til Gud, um at fáa fyrigeving. Eftir trý ár 

fór hann at hugsa um, um ikki vinir 

hansara høvdu givið honum skeiv ráð. 

Tí fór hann til ein triðja, fyri at fáa at 

vita, hvussu hann hevði fingið vissu um 

syndanna fyrigeving. Eftir at hava sagt 

honum frá, hvat hinir vinir hansara 

høvdu sagt og hvussu hann hevði roynt 

at “bíða” og “biðja”, vísti hesin vinurin 

honum Guds einfalda veg til frelsu. 

Hann vísti út frá skriftini, at Gud alla 

tíðina hevði bíðað eftir honum, og at 

Jesus hevði tikið hansara pláss, var 

deyður í hansara stað og hevði uppfylt 

lógina og goldið skuldina. Tá ið 

maðurin hoyrdi hetta tók hann 

beinanvegin Gud uppá orðið. 

Gud sigur: “ Komið higar til mín øll tit, 

sum arbeiða og ganga undir tungum 

byrðum og eg vil veita tykkum hvílu. 

Matteus.11,28.   

Rejsefører fra død til liv. 

Lea Juul týddi 

 

 

Guds kall gjøgnum eina gólvspann 

Frk. Kvellestad er teologur og var 

lærari á bíbliuskúlanum í Staffelsgata í 

Oslo. Einaferð, tá ið hon var í 

Føroyum, greiddi hon á einari legu 

uppi í K.F.U.K. frá hesi hending, sum 

Jona hevur sagt mær: 

    "Tað var tann tíð, at bíbliuskúlin 

hevði so nógvar næmingar, at allir ikki 
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fingu gist á skúlanum, men máttu út í 

býin at fáa sær kømur. 

    Ein genta, sum var næmingur á 

skúlanum og hevði kamar úti í býnum, 

kom ein dagin til leiðsluna á skúlanum 

og segði, at tað var fyri sær, sum hevði 

hon fingið kall at fara inn í fangahúsini 

at arbeiða. Lærararnir hildu, at tað 

kundi væl vera, og kanska var tað best, 

at hon slapp inn í eitt fangahús, so hon 

sá, hvussu har var vorðið. 

    Teir ringdu so til eitt kvinnufongsul; 

men fyristøðukvinnan var burturstødd, 

og hon hevði sagt, at eingin 

fremmandur skuldi sleppa inn í 

fongslið, meðan hon var burturi, bara 

tey avvarðandi. 

 

 

 

 

    So ringdu tey til eitt fangahús, har 

bert menn vóru; men eisini har sýttu 

tey henni atgongd. 

    So ringdu tey til eitt triðja fangahús 

har í býnum; men heldur ikki har slapp 

hon inn. Summir lærarar hildu, at nú 

var ikki meir at gera í hesi søk. Onkur 
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einstakur teirra ivaðist í, um hon 

yvirhøvur hevði nakað kall. Kanska 

hevði hon bara lisið onkra frásøgn um 

onkra kvinnu, sum gjørdi eitt stórt 

arbeiði at vitja fangarnar, t.d. Mathilda 

Wrede ella Elisabeth Fry, og so hevði 

hon av hesum frásøgnum fingið hug at 

gjørt hitt sama, men talan um nakað 

veruligt kall mundi tað neyvan vera. 

Gentan sjálv ivaðist eisini. 

    Ein dagin, tá ið hon kom til hús, sá 

hon eina konu standa og vaska 

trappurnar í uppgongdini. Konan fall 

henni í eyguni. Hon sá so ússalig og 

sjúk út. "Latið meg vaska trappurnar 

fyri tygum, so skulu tygum leggja 

tygum á song mína og hvíla tygum 

ímeðan," segði gentan. 

    "Nei, tað man ikki fara at bera til," 

helt konan. - "Jú, jú," segði gentan. Og 

soleiðis bleiv tað. Ein ávísan dag í 

vikuni vaskaði gentan trappurnar í 

uppgongdini, meðan konan hvíldi seg. 

    Ein dagin segði konan: "Tú trýrt 

ikki, hvussu ringt eg havi tað." Gentan 

noyddi hana tá at siga sær, hvat ið 

bagdi.  

    Konan greiddi tá frá, at maður 

hennara hevði havt eitt gott arbeiði; 

men hann hevði tikið av kassanum og 

falsað. Hann var tí settur í fongsul, sum 

lá eitt sindur uttan fyri býin. Tað var 

eisini púra beint, helt konan. Men 

grannarnir vendu henni bakið, tí nú var 

hon kona til ein lógbrotsmann, ein 

tukthúsfanga. Og børnini, ja, tey 

høvdu tað ikki mætari. Men hóast hesa 

ringu støðu tókti konuni synd í 

manninum. Hon vitjaði hann tann eina 

tíman um vikuna, sum var avsettur til 

hetta; men tað var so svárt fyri hana at 

ganga tey tungu sporini inn í eitt 

fangahús. 

    Tá ið gentan hoyrdi hetta, bleiv hon 

púra stív. Konan misskilti hetta í 

fyrstuni. Hon helt, at nú vísti gentan 

henni bakið, tá ið hon hoyrdi um 

tukthúsfangan. Men so segði gentan: 

"Eg kann gott koma við tygum, um 

tygum vilja." - "Nei, tað er alt ov 

mikið. Tú hevur hjálpt mær nokk við 

bara at lurta eftir mær," svaraði konan. 

- "Jú, álvara," segði gentan, "eg skal 

koma." 
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    Tær fóru so, og maðurin bleiv so 

ómetaliga glaður. Tá ið ein tíð var 

fráliðin, bleiv hann umvendur. - Tá ið 

fongsulsleiðslan sá, hvussu góða 

ávirkan henda unga gentan hevði á 

fangan, bleiv hon spurd, um hon hevði 

hug at vitja aðrar fangar. Tað vóru jú 

nógvir, sum ongantíð fingu vitjan. Tað 

vildi hon fegin. Hon gjørdi eitt 

ómetaliga stórt arbeiði har og bleiv til 

stóra signing. 

    Seinni kom tað til hana, at hon hevði 

møtt Guds kalli gjøgnum eina 

gólvspann. Hon hevði átikið sær hesa 

lítisverdu tænastuna at vaska trappur 

fyri eina neyðars konu, og um hon ikki 

hevði verið trúgv í hesum lítla, hevði 

Gud ikki kunnað brúkt hana til tað, 

sum størri var. 

    Henda frásøgnin lærir okkum eisini, 

at vit ikki mugu ivast um kallið hjá 

øðrum. 

                                                               

 

 

   Effie Campbell. 
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Andakt 

Tað bilar einki, omma! 

Nøkur ommubørn vitjaðu ommuna. Ein morgun sótu tey øll runt køksborðið. Og so var 

tað, at tað hendi. Eitt barn koppaði mjólkaglasinum. Gentan helt hetta sjálvandi vera 

sera býtt. Hon átti at havt ansað betur eftir. Men í sama viðbragdi hugdi hon upp á 

ommuna og segði:”Tað bilar einki, omma.” 

Hon hevði rætt. Hon var kortini fitta ommubarnið. Mjólkin á borðinum og gólvinum 

broytti einki. 

Soleiðis er tað eisini í viðurskiftinum við Guð. Hvussu ber tað til? 

Tað passar, at synd móti heilaga Guði hevur nakað at týða. Ja, vit menniskju hava 

oyðilagt grundarlagið undir sambandinum við Guð so dyggiliga, at ikki ber til at byggja 

uppaftur – heldur ikki við iðran  og bøn um fyrigeving. 

Men við Jesusi hava vit fingið eina nýggja grundgeving – eitt nýtt grundarlag fyri 

felagsskap. Tað nýggja grundarlagið eitur Jesus. Hann, sum varð sendur til okkara, so 

okkarar ólýdni skuldi missa sína megi at halda okkum burturi frá Guði. Og tann, sum 

verður eitt í honum, verður samstundis ein partur av Guðs náði. 

Íðan, kunnu vit so ikki bara halda fram at synda? Um hetta sigur ápostulin Jóhannes: 

 Børn míni! Hetta skrivi eg til tykkara, fyri at tit ikki skulu synda. Og tó at onkur 

syndar, tá hava vit ein talsmann hjá faðirinum, Jesus Krist hin rættvísa. 

(1.Joh.2,1) 

Endamálið við hesum nýggja sambandinum við Guð er meðni, at eg ikki skal synda 

longur. Men syndi eg, haldi eg kortini ikki uppat at verða Guðs barn. Tí Jesus er ikki 

bara frelsari mín, men eisini syndafríi talsmaður mín hjá Guði, so eg verði varðveittur 

hjá honum. Sambandið við Guð er ikki ein svinghurðskristindómur, har eg stundum eri 

uttan fyri Guðs náði (at synda) og stundum inni (at iðra), sama um eg koppi glasinum 

ella ikki. Týtt úr bókini: 

Samuel Roswall: 99 stykker brød            Sólvá Syderbø umsetti 

 

 

 



                                                      Nr. 7   November 2022   73. árið 

 

7 
 

Bøn og arbeiði 
 

Frank Henning Holm 

 

John Wesley, ið grundaði 

metodistkirkjuna, og sum livdi í 18. 

øld, skal hava sagt, at "tá ið vit biðja, 

verða Guds hendur settar í arbeiði". 

Hetta er eitt væl goymt loyndarmál fyri 

mong nútíðar menniskju, tí fyri ein 

kristnan, ið biður við trúgv í sínum 

hjarta, verða tvey og tvey meira enn 

fýra, av tí at Gud vælsignar og leggur 

afturat og økir um. 

    Tá ið talað verður um trúgvandi, ið 

eru komin væl fyri, verður ofta sagt, at 

hann ella hon eru so dugnalig. Men 

Gud er í botn og grund ikki bundin av 

okkara dugnaskapi, men harafturímóti 

av okkara trúfesti. Og fyri at verða 

varðveittur í einum trúføstum 

sambandi við Jesus Kristus mugu vit 

biðja, tí tað er bara í bøn og vígslu, at 

vit sanna Guds hjartaslátt í lívi okkara. 

    Arbeiði uttan bøn kann gerast tungt. 

Ofta sanna vit, at vit tærast í okkara 

arbeiðslívi av trýsti, strongd og 

vánaligum samstarvi við onnur. Bønin 

snarar hesum á. Vit fáa kraft og sanna, 

at alt gongur lættari, og at gleðin og 

yvirskotið í hjørtum okkara aftur 

verður kveikt. Gud veit betur enn 

nakar annar, hvussu vit hava tað, og 

hvørjum avbjóðingum vit standa í. Um 

vit eta eintáttaðan kost, kunnu vit fáa 

trotsjúku. Um vit biðja lítið ella einki 

og gevast at taka Guds orð til okkara, 

fáa vit trotsjúku í okkara andaliga lívi. 

                                                              

   "Ennå er det håp!" 

                                                                

 

 

  Effie Campbell umsetti. 

 

 

 



                                                      Nr. 7   November 2022   73. árið 

 

8 
 

Fyrst deyðin - so dýrdin! 

 
"Trýrt tú hesum?" Jóh. 11,26. 

  

Tá ið Jesus stóð við grøvina hjá 

Lázarusi, segði hann tvey ting við ta 

syrgjandi familjuna. Og hetta mugu vit 

ikki gloyma, men leggja okkum í 

geyma:  

     1) "Bróðir tín skal rísa upp frá 

teimum deyðu" (Jóh. 11,23);  

     2) "Tann, sum trýr á meg, skal liva, 

um hann so doyr. Trýrt tú hesum?" (Jóh. 

11,25-26) 

     Hetta er sjálvur kjarnin í lívsins 

spurningi: Trýrt tú hesum? Hvat er tað, 

sum skal føra teg ígjøgnum deyðan og 

inn í títt himmalska heim? Kristus, 

Kristus einsamallur! Tað er bara í 

honum, at lyftið um uppreisnina og 

vónin um tað æviga lívið eru. Hann 

vann á deyða og grøv fyri tína skuld.  

     Tað kann vera, at tú situr og lesur 

hetta, meðan tú stríðist við vónleysan 

grát. Kanska hevur tú mist tín 

hjúnafelaga, sum tú hevur livað saman 

við í mong ár, ella kanska hevur tú mist 

eitt barn í einari syndarligari vanlukku, 

ella kanska mátti ein, sum stendur tær 

nær, lúta fyri einari ræðandi sjúku. 

Kristus skilir sorg tína. Hann kann sum 

eingin annar hava samkenslu við tær. 

     Kanska hevur tú eina kenslu av, at tú 

ikki hevur langa tíð eftir at liva í. Um tú 

ongantíð áður hevur sett títt álit á Harran 

Jesus, royn tað so, nú beinanvegin. Set 

tað ikki út til eina lagaligari løtu. Í tí 

løtuni, tú setir tær fyri at trúgva á hann, 

verður tú frelstur, og tað merkir, at tá ið 

tú dregur títt seinasta suff, fert tú frá 

deyðanum yvir til lívið - tað himmalska 

lívið.  

     Um tú kennir Kristus, er als eingin 

orsøk at óttast tað, sum er hinumegin 

grøvina. Hann er har longu. Og hann 

hevur fyrireikað tær eitt stað. Tað 

stendur til reiðar! Jesusi fyri at takka 

fært tú loyvi at uppliva eina ósigandi, 

æviga gleði hjá honum. Og so kanst tú 

taka undir við Paulusi ápostli: "Deyði, 

hvar er sigur tín? Deyði, hvar er broddur 

tín?" 1. Kor. 15,55. Hugsa tær: Hin 

æviga dýrdin fylgir beint í hølunum á 

deyðanum! 

 “ et ord til dagen”      Effie Campbell  

umsetti. 
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