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Guds ríki og Heimurin.   2. partur 

 

Hvørji menniskju ynskja vit at verða vinir við? 

Hvørji ynskja vit at umgangast í trúnaði? Eg 

veit ikki, hvussu nógv vit hugsa um slíkar 

spurningar. Men undir  vanligum umstøðum 

skulu vit  ikki skilja okkum frá teimum, sum 

vit starvast saman við á arbeiðsplássinum. Her 

er tó tað galdandi, at vit ikki taka lut í 

óreiðiligheitum og øðrum, sum vit vita er 

skeivt og er okkara Harra og frelsara ímóti. 

Skulu vit ikki elska øll menniskju? Ja! Vit 

skulu elska tey sum Jesus gjørdi. Hann elskaði 

tey so høgt, at hann gav lív sítt fyri tey. Men 

hann var ikki saman í trúnaði við teimum, sum 

vóru fíggindar hjá faðirinum á Himli og 

hansara ríki.  

Og hetta kunnu vit nýta til leiðreglu. Lat 

okkum elska okkara medmenniskju, gera  væl 

móti teimum. Men tað áliggur okkum ikki tað 
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sama, tá talan er um Guds fíggindar, at hava 

felagsskap í trúnaði við menniskju, sum kalla 

ónt fyri gott og gott fyri ónt, tað mugu vit halda 

okkum frá. 

Vit kunnu kanska lýsa hetta betur við at seta 

ein spurning: Um nú lærusveinarnir  av og á 

komu saman við fíggindunum hjá Jesusi, 

farisearunum og teimum skriftlærdu og  høvdu 

vinalag við teir.  - Høvdu teir so verið trúgvir 

móti teirra harra og frelsara? Judas gjørdi tað, 

og endin var at hann sveik Jesus.   

Hetta er eitt stórt evni at viðgerða. Men í øllum 

hesum kann Guds orð og Guðs andi vegleiða 

okkum. Men henda talan frá Guds orði um at 

vit skulu skilja okkum frá heiminum, hon førir 

okkum í líðing, og tí eru tað fá, sum vilja lurta 

og skilja hetta. Og okkara trongd til altíð at 

dáma og passa inn allastaðni verður ein 

forðing, serliga hjá teimum, sum eru viðkvom 

fyri øðrum menniskjum, ikki minst tá tað er 

familja.  

Guds orð talar um at skilja seg út frá heiminum. 

Henda talan er beisk fyri okkara kjøt og blóð. 

Henda talan hevur líðing við sær, og tí eru tað 

so fá, sum vilja lurta og skilja hetta. Heimurin 

sær ikki upp til okkum, sum vilja fylgja Jesusi 

og taka Guds orð í ávara. Nei heimurin háar 

okkum og heldur lítið um okkum.  

Tí kann trongdin hjá okkum - at passa inn og 

verða dámd av heiminum og heimsins børnum 

- føra til, at vit missa trúnna á okkara frelsara. 

Jesus sigur nakað sera álvarsamt um hetta: í 

Matt. 10 v 34: Haldið ikki, at eg eri komin at 

bera frið til jarðar; ikki eri eg komin at bera 

frið, men svørð. V 35 Tí at eg eri komin at elva 

stríð millum mann og faðir hansara, millum 

dóttur og móður hennara, millum sonarkonu og 

vermóður hennara; v 36 og húsbóndin skal fáa 

sítt egna húsfólk til óvinir. V 37 Tann, ið elskar 

faðir og móður meir enn meg, er mær ikki 

verdur; og tann, ið elskar son ella dóttur meir 

enn meg, er mær ikki verdur. V 38 Og tann, ið 

ikki tekur kross sín og fylgir mær eftir, er mær 

ikki verdur. V 39 Tann, ið bjargar lívi sínum, 

skal missa tað; og tann, ið missir lív sítt fyri 

mínar sakir, skal bjarga tí.  

Hetta er hørð tala, tað kunnu vit siga. Hetta er 

ógvusligt.  Men eg hugsi, at vit kortini skilja 

hetta. Frelsarin kom í heimin. Vit vita, hvat 

lagnu hann fekk. Hóast hann var syndafríur og 

bert gjørdi væl, ja, hann var frelsarin, 

bjargingarmaðurin, sum skuldi gjalda fyri allar 

heimsins syndir, fyri at øll menniskju skuldu 

sleppa undan glatan, vegna syndina, og verða 

frelst. 

Er tað nakar, sum hevur uppiborið størri 

kærleika frá okkum enn Jesus? 

Sera álvarsamt. Jesus krevur, at hann hevur 

fyrstaplássið í okkara lívi. Um vit byrja at geva 

eftir fyri menniskjum, ja, sjálvt um tað so eru 

okkara nærmastu, - sum vilja vera vinir við 

heimin, heldur enn at fylgja Jesusi, - so sigur 

Jesus, at vit eru honum ikki verd. – “Tann sum 

ikki tekur kross sín og fylgir mær eftir, er mær 
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ikki verdur.”   

Vit, sum trúgva á Jesus, mugu verða greið yvir, 

at vinalag við heimin er fíggindskapur við 

Gud. Og at tann, sum tekur lut í heimsins 

syndum, verður eisini raktur av teimum.  Men 

ynskja vit at sleppa undan at heysta fruktirnar 

av tí, sum heimurin bjóðar, so má tað verða ein 

greiður skilnaður við heimin, soleiðis at Jesus 

verður okkara eitt og alt.  

Vit eiga at verða trúgv ímóti okkara frelsara og 

hansara orði í einum og øllum. Tí tað hjálpir 

ikki at tala og syngja um Jesus og í dagliga 

lívinum kasta seg út í alt tað sum heimurin 

lokkar við. 

Hetta er trupult hjá okkum. Tað kostar at hava 

góða samvitsku og liva eftir Guds orði. Tí er 

freistingin so stór at geva eftir, fyri at tekkjast 

heiminum. 

Nú nevni eg ofta Rosenius. Tað er tí, at fyri 

mær er tað sum hann hevur fingið eitt serligt 

ljós yvir orðið. Rosenius skrivar:”Tað  

undarliga er, at tey sum trúgva á Jesus verða 

forðaði av mannaótta í tí góða tey gera, meðan 

tey vantrúgvnadi verða forða av mannaótta í tí 

ónda tey gera. Og tað má verða tí at tey 

trúgvnadi hava Guds anda meðan tey verðsligu 

hava heimsins anda.” 

Tá tosað verður um heimin og tað, sum 

heimurin hevur at bjóða, so kemur 

spurningurin: Hvat kunnu vit sum trúgvandi 

luttaka í, og hvat skulu vit siga nei til? Tað ber 

ikki til at gera ein lista, sum vit kunnu halda 

okkum til. Men vit skulu hava í huga, at tað er 

ein bardagi um sálirnar. Hin óndi roynir at 

villeiða menniskju, so tey ikki skulu náa málið, 

sum er at verða saman við frelsaranum og 

øllum teimum  trúgvanadi. 

Og tí er tað, at Paulus kemur við eini áheitan til 

samkomuna í Efesus. Tað er einki at ivast í, at 

Paulus sær heimin sum ein fígginda hjá Guds 

børnum og tí kemur hann við eini áminning:   

Ef.6v10 Annars, verðið sterkir í Harranum og í 

veldis mátti hansara! V 11 Latið tykkum í øll 

herklæði Guðs, so at tit kunnu vera førir fyri at 

standa ímót sniðlopum djevulsins. V 12 tí at 

bardagi okkara er ikki móti blóði og holdi, men 

móti valdunum, móti ráðunum, móti 

heimshøvdingunum í hesum myrkri, móti 

andaherliðum illskaparins í himnarúmdum.v 

13 Farið tí í øll herklæði Guðs, so at tit kunnu 

vera førir fyri at veita mótstøðu hin 

vánda dagin og at standa við, tá ið alt er 

vunnið. V 14 So standið tá gyrdir um lendar 

tykkara við sannleika og klæddir í brynju 

rættlætisins, v 15 og skøddir um føturnar við 

fúsleika til at boða gleðiboðskap friðarins; v 

16 og havið í øllum førum trúarskjøldurin á 

lofti, sum tit kunnu vera førir fyri at sløkkja 

allar gløðandi ørvar frá hinum illa við; v 17 og 

takið hjálm frelsunnar og svørð andans, sum er 

Guðs orð, v 18 meðan tit við allari ákallan og 

bøn biðja eina og hvørja tíð í andanum og eru 

árvaknir til tess við øllum áhaldni og bøn fyri 

øllum hinum heilagu, v 19og fyri mær við, at 
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mær mega verða givin orð, tá ið eg lati upp 

munn mín, til at boða við treysti loyndardómin 

í gleðiboðskapinum,  v 20 sum eg eri sendiboð 

fyri í leinkjum, at eg má tala við frímóði um 

hann, soleiðis sum eg eigi at tala. 

Eg haldi, at tá vit lesa hetta, sum Paulus her 

skrivar, so er einki at ivast í, hvat hann meinar 

við. Vit mugu verða á  varðhaldi. Vit eru sum 

ein herur í einum fremmandum landi. Vit vita 

ikki, nær vit verða álopin av fíggindanum, og 

tí skulu vit altíð verða á varðhaldi, Vit mugu 

fara í øll herklæði Guds fyri at kunna standa 

ímóti sniðlopum djevulsins. Vit megna einki í 

egnari megi. 

Men vit hava ein, sum megnar alt. Paulus hevði 

ein trupuleika, sum hann kallaði tornin í 

holdinum. Hvat tað var fáa vit ikki at vita. Men 

Paulus sigur: v 8 Um hann havi eg tríggjar 

ferðir biðið Harran, at hann skuldi fara frá mær. 

V 9 Og hann hevur svarað mær: «Náði mín er 

tær nóg mikið; tí at mátturin verður fullkomin 

í máttloysi.» Nógv heldur vil eg tí fegin rósa 

mær av máttloysi mínum, fyri at máttur Krists 

má taka sær búgv hjá mær. V 10 Tess vegna 

líkar mær væl í veikleika, í yvirgangsverkum, 

í neyð, í atsóknum, í trongdum fyri Krists 

skuld; tí at tá ið eg eri veikur, tá eri eg sterkur. 

Í øllum hesum vit hava hoyrt, so kunnu vit 

kenna okkum máttleys. Og so sigur Paulus her, 

at mátturin verður fullkomin í máttloysi. Men 

tað er so, at tá vit eru máttleys í okkum 

sjálvum, so vita vit eisini, hvar vit kunnu fáa 

mátt frá til at liva Gudsbarnalívið.Vit skulu 

fara til Jesus: Paulus ásannar, at hann er veikur 

í egnari megi. Menniskjaliga sær hann sterkur 

út, tá vit hugsa um, hvat hann avrikar í 

tænastuni. Men sjálvur sigur hann: Nógv 

heldur vil eg tí fegin rósa mær av máttloysi 

mínum, fyri at máttur Krists má taka sær búgv 

hjá mær. AMEN 

 

Jákup á Dalinum 
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Jødarnir I Europa i 1800-talinum. 
 

 

"Papistar, bispar, sofistar, munkar, allir hesir 

vitleysu hava farið við jødum á slíkan hátt, at 

einhvør kristin átti at tráa eftir at gerast jødi. 

Var eg jødi og hevði sæð tey kristnu kveikja so 

órættvísar gerðir, hevði eg heldur vilja verið 

eitt svín, enn ein kristin. Tey hava farið við 

jødunum, sum vóru teir hundar, og díkt teir 

undir í háðan." 

Soleiðis skrivaði Luther í miðøldini.  

Seinni gjørdist hann sálvur illviljaður 

móti jødum, og tók lut í háðanini av 

jødiska fólkinum. Men hesar reglur frá 

hansara hond lýsa ikki so lítið  

veruleikan um hvussu katolisisman, alla 

øldina, fór við jødum. Dráp og jagstran 

gjørdist lutur jødafólksins heilt upp til  

okkara dagar. Teir vóru altíð noyddir at 

stríðast fyri lívinum, og noyddust ofta at 

flyta stað úr stað í Europa, í vónini um 

at møta frægari gestablídni eina tíð.  

Altið royndu teir at laga seg eftir 

sinnisstøðu fólksins og valdsharrum tess. 

Jødar n ir  l i vdu s í t t  egna l i v ,  sum 

f r emmand ir  í  Evr opa og  um al l an 

he im:  T r únna á h in e ina  Gud v i ldu 

f á i r  t ei r r a  sv ík j a .  Ghet to in  var  

f angahús ið  t e i r  høvdu sum he im,  har  

bú l e ikaðus t  t ei r  f r á  vøggu t i l  gr øv,  

u t t an so  at  t e i r  vór u t vingað i r  a t  

f l y t a.  

H v ø r k i  h u g s k o t  e l l a  a n d a l i g  r á k  

m e g n aðu  a t  b r o y t a  j ø d a n .  I k k i  f y r r  

e n n  m ó t i  e n d a n u m  á  1 7 0 0 - t a l i n u m  

f ó r u  j ø d a r  a t  b l a n d a  s e g  e i t t  s i n d u r  

v ið  " v e r t s f ó l k ið . "  

Teir fóru so smátt at 1æra seg landsins mál og 

mentan. 

Við øðrum orðum royndu teir fyri fyrstu ferð at 

gerast týskarar, fransmenn, póllendingar, 

hálendingar, spaniólar o.s.fr. 

Nakrir av jødisku endurnýggjarunum royndu enntá 

av øllum alvi at gera enda á øllum 

tjóðskaparjødiskum. Tað einasta jødin skuldi hava 

eftir, var jødiska trúgvin. 

Henda gongdin varð nevnd assimilation. Orðið 

merkir at gerast líkur teimum ein livir ímillum. 

Ella, kundu vit sagt, at talan var um upptøku í 

samfelagið við somu treytum sum øll onnur. 

Úrslitið av hesi broyting var í flestu førum tað, at 

dreymurin um land fedranna fór í gloymskuna. 

Knappliga var nógv at takast við, og jødar fingu eitt 

víðfevnt frælsi. Upp igjøgnum nítjandu øld 

prógvaðu jødar evni síni innan ídna, handil, 

bankavirksemi og blaðútgávu. Móti endanum á 

øldini vóru nógv stór virki, serliga í Eystureuropa, 

á jødiskum hondum. 



                                                                 Nr. 2   mars 2019    71. árið  
 

 6 

I 1881 vísti seg kortini, at tann vælvild jødarnir, við 

miklum strevi, høvdu vunnið sær, hvørki var 

rótfest ella varandi. Samanumtikið vóru teir enn 

sum áður jødar, og antisemitisman hevði djúpar 

røtur í evropeisku og russisku fólkasálini. 

Umskiftið kom, tá ein spreingiknøttur, undir eini 

morðroynd, gjørdi av við russiska zarin, og tað 

ólukkutíð millum tey handtiknu var ein jødisk 

kvinna. Hesin eini jødin var nógmikið til at alt tað, 

jødiska samfelagið í Russlandi var, skuldsett fyri 

ógerðina. 

Og so byrjaði jagstranin av álvara. Tað gjørdist vanligt 

at leggja eftir jødum. Skúlar vórðu stongdir og alt færri 

jødar sluppu at arbeiða í fríu vinnuni. Henda 

jagstringaralda elvdi til aftur1jóð frá jødum. 

Fyrsta utspælið kom úr Odessa, har Leon Pinsker i 

1882 gav út bók sina "Autoemanicipation" 

(sjalvsfrígerðing) sum var ein íbirting til bókina 

"Jødastaturin", sum Theodor Herzl gav út 14 ár 

seinni. I bók síni lýsti Pinsker nágreiniliga 

trupulleikar jødanna. Samanumtikið mælti hann til 

eitt miðsavnandi landaøki, har jødiska folkið kundi 

savnast - hetta gjørdist seinni Palestina. Slíkar 

hugsanir høvdu verið frammi 20 ár áður m.a. var tað 

rabbinarin Kalicher, ið hevði roynt at prógva, at 

lyftini í skriftini um ein messias, sipaðu til 

heimkomu jødanna til Palestina. Eisini Móses Hess, 

ið skrivaði bókina "Rom og Jerúsalem", metti ein 

jødiskan stat sum ein etiskan og sosialan tørv, og 

hann vendi sær harðliga ímóti assimilatións-

tráðanini. Á ein hátt gjørdist bókin hjá Hess 

byrjanin til hina nýggju zionismuna. Hesir báðir 

nevndu høvundar megnaðu ikki at fáa upp á beinini 

eina skipaða fólkarørðslu aftanfyri tankar sínar. 

Men bókin hjá Pinsker kom í einum hepnum 

tíðarbili, tó eitt vet av tjóðskaparkenslu var farið at 

næ1a. Tankar hansara komu at gerast hitt 

hugmyndarliga grundarlagið undir rørðsluni 

"Hibbat Zion" (kærleiki til Zion). 

Aðalmálið hjá Hibbat Zion var búseting í Palestina, 

men turkiska sýtingin fyri innflyting gjørdi 

endamálið ómøguligt. 

Tað var ikki uttan grund, at henda rørsla var 

til, til hon stuðlaði undir eina tjóðskaparliga 

samanrenning av spjadda jødiska fólkinum. 

Frá byrjanini av 1880-unum vendu nógvir assi-

mileraðir jødar aftur til røtur sínar, og nógvir 

gjørdust sannførdir um tað neyðuga í at hava 

eitt heimland, og ikki altíð liva sum 

fremmandur. 

Søgan hevur víst, at tað var ikki nóg mikið at hava ein 

málsligan og andaligan felagsskap. Og assimilationin 

var í eygsýndari mótsøgn til jødiska tørvin at koma 

undan sum tjóð. 

Tørvur var á eini tjóðskaparligari savning, hvørs 

endamál var at finna eitt øki, har jødiska fólkið trygt 

kundi búleikast. Heimsins jødar vóru farnir at 

rembast. Hetta slættaði vegin fyri Theodor Herzl, 

sum steig inn a søgunnar zionistiska leikpall í 1896 

við bók síni "Jødastaturin. 

 

Fað ir Zionismunnar. 

Byrjanin t i l  endurreisn Ísraels á 

landkor t inum er at  f inna hjá einum 
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e instøkum manni .  Navn hansara var 

Theodor  Herzl.  

Ef t i r  he i l t  fáum ár um eydnað i st  

honum a t  skapa eina heimsrørðs lu,  

sum l egð i  lunnar  undi r  endur rei snina  

av einum í srael skum r íki .  Framúr  

arbeið semi og næstan prof et i sku  

hugsjón ir  hansar a hava gjør t  hann t i l  

e in  av mest  undr anarverdu monnum í  

nýggjar i  t íð .  

Herzl varð borin í heim i Budapest i Ungarn 

tann 2. mei 1860 (um somu tíð sum okkara 

Niels Finsen). Einkarbarn var hann, hevði ein 

tryggan og góðan uppvøkstur. 

Jødiska uppalingin endaði við Bar Mitzva (jødisku 

fermingini). Jødiska læran og hebraiski kunnleiki 

hans røkk tó ikki langt. Áhugi hansara fyri 

jødaspurninginum tendraðist i Wien, meðan hann las 

løgfrøði. 

Hann hevði eina brennandi trá eftir at skriva, bæði 

ritgerðir, yrkingar, stuttsøgur, sjónleikir o.a. 

Reiðiliga tíðliga royndi hann seg á hesum tronga 

veg, men longu sum 22 ára gamal skrivaði hann í 

dagbók sina hesar hugtungu reglur um sjálvan seg: 

"Eg kann ikki vísa á eitt einasta framúr 

væleydnað ting, ikki eitt einasta bragd, ið kann 

gera meg stoltan ... 22 ár". 

Um tað mundið hevði Herzl longu liva helvtina 

av lívi sínum. Seinnu 22 árini hann fekk 

gjørdust heilt øðrvisi. Vit kunnu av røttum vera 

samd um, at ein maður ið grundleggur eitt ríki, 

ikki hevur orsøk til at seta ljós sítt undir 

skeppumálið. 

Antisemitisman økist 

Langa tíð av lívi sínum var Herzl partur av tí 

samfelagnum hann vaks upp í, - ein assimuleraður 

jødi. Tí helt hann, í langt áramál, at assimilatiónin 

fór at loysa allar teir jødisku trupulleikarnar. Eina tíð 

fyrigyklaði hann sær enntá, at allir jødar áttu at lata 

seg doypa, soleiðis at endi kundi fáast a antisemit-

tiska óskilinum. 

Hann kendi seg tó noyddan at skifta kós, eftir at 

hava lisið bókina "Jødaspurningurin sum 

rasistiskur, moralskur og mentanarligur 

spurningur" eftir rithøvundan Eugen During. 

Bakin greiðir frá einum eirindaleysum 

jødahati, og einum djúptøknum ótta fyri øllum 

ið jødisk er. 

Herzl hevði knappliga fingið antisemittisku 

hóttanina at kenna egnum kroppi, hetta kom til 

sjóndar, tá studentafelagið noktaði at taka upp 

jødar sum limir. 

Hann tók avleiðingarnar av felagsins støðu, og 

strikði seg sum lim, við hesi viðmerking: "Tað skilji 

hvørt rættsiktað menniskja, at eg ikki kann halda 

fram sum limur undir slíkum viðurskiftum." 

Løgfrøðin gjørdist ongantíð yndisøki hansara. Bert 

tvey ár helt hann út sum sakførari, síðan halgaði 

hann lív sítt heilt til rithøvundavirksemi. 

Viðurkenning kom tó eingin. Ikki fyrr hann 

setti seg niður sum tíðindamaður, hómaði hann 

framgongd. 
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Endiliga í 1891 fekk hann starv sum Paris-

tíðindamaður á stóra b l aðnum Neue Fr ei e   

P r esse ,  í  Wien.  T að  va r  meðan  Her z l  

va r  s t addur  í  Par i s ,  a t  

j ødaspur n ingur in  av  á lva r a  vaknað i  

í  honum,  e l l a  r æt t a r i  sag t  a t  hann  

g jø r d i s t  pú r a  bu r tu r  í  honum.  

T íð i l i ga r i  og t íð i l i ga r i  va r nað i s t  

hann  h ina  r aðand i  an t i semi t i smuna  

og  r æðu le ika r  hennar a .  

Staddur  í  Par is gav hann út  ein  

merkt is t ,  a t  jødaspurningur in var  

vorð in  ei t t  aðalmál ,  tá  hann lat  

het juna í  sjónleikinum enda við  

hesum orðum: "Jødar ,  brøður  mín ir .  

Tað  kemur  ein t íð ,  har  tey af tur  vi l ja  

lata  tykkum l iva - men fyr st  mega t i t  

kunna doyggja.  Hví  halda t i t  mær? Eg 

vil sleppa út --- út úr gettoini. 
 
 
Suni Jacobsen   umsetir
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2019-02-22 08:16   
POULINA SLÆTTANES 

 
 
 

Tær hildu okkum til 
 

So er fyrsti várdagur í dag. Torradagar verða 

hildnir við heilt nógvum mentanarligum og 

afturlítandi tiltøkum. Tað er í  Klaksvík, at tey 

gera so nógv burtur úr hesi árligu merkisviku, 

tá torrafiskurin kemur inn á grunnarnar at gýta. 

Farandi ígjøgnum eina fjølbroytta skrá er 

bindiskeið á bókasavninum og bindikafé á 

Gloria. Virkna tíðin á Spinnarínum er eisini 

tikin við, og minna hesi heimstaðarhandverk 

meg á binding hjá smágentum í 50’unum í 

heimbygdini.  Tí tá var ein bindiskúli í 

Klaksvík. 

Hann var í Emmaus á Vágsheygnum. Har, sum 

Emmaus enn er.  

Í kjallarahæddini var bindiskúli fyri gentur 

hvørt mánakvøld frá kl. 17-19. Hetta forsømdu 

vit ikki. Í øllum veðri í vetrarhálvuni skøddu 

vit okkum væl og gingu niðan, oman, yvir ella 

heim í Emmaus við stokkum og smáum 

ellubitum av tógvi í øllum litum. Tað vóru 
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akslatrø, ið vit nýbyrjarar bundu uppá. Tað 

skuldu eingi snildi til at binda tað, – eingin av 

– ella uppátøka, bara beina stiklavond á 

tveimum stokkum aftur og fram. Millum 

benkurnar gingu eldri, útslitnar konur, sum 

hildu okkum til og tóku upp eygu, ið vit mistu 

so hvørt, tí óvanar at binda vóru vit og skuldu 

við miðvísari hjálp koma á lagið. Vit vóru beint 

undir skúlaaldur. Tær fýra, ið gingu okkum til 

handa, vóru so friðarligar og fittar, ja, onkur 

var tolnari enn onnur og bóru yvir við 

dragnaðum eyga og onkrum tjóvi í snøklinum.  

Komnar í dyrnar, hongdu vit vetrarfrakkan á 

knagan, og gummistivlarnir settu vit beint við. 

Stundisliga byrjaðu vit, tí beint áðrenn klokkan 

17 var riðilin alinlangur uttanfyri av 

smágentum, ið trúliga bíðaðu. Vit sótu rúmliga 

á træbonkum og savnaðu okkum vandaliga um 

bindingina. Klokkan 18.30 fingu vit boð um at 

pakka saman. Vit løgdu stokkar og tógv í 

fittligar lakktaskur, sum hvør smágenta átti tá. 

Í stillum hongdu vit taskurnar á knagarnar úti í 

forstovuni. Ikki farvegur av akslatræprojekti, 

tá dagsins glotti, – søgan í vikuni varð lisin fyri 

okkum. Men fyrst varð ein sangur, vit dugdu 

uttanat, sungin. Vit sótu sum á nálum og 

lurtaðu. Tá søgan var liðug, sungu vit: “Nú siga 

vit farvæl og tøkk/ og fara glað avstað./ Vit ei 

vilja gloyma, tað vit hava lært/ at gera her í dag. 

Soleiðis sungu smágenturnar fyri 60 árum 

síðani sangin hjá Ingrid Gregersen, sum doyði 

so ung. Sangurin hevði 4 ørindi, ið allar dugdu 

raðið og duga tey enn.  

So til kjarnuna í hesi hugleiðing. Eingin okkara 

varð koyrd til ítrivið, hóast frástøðan var 

ovurstór hjá mangari gentu. Gangast skuldi av 

Kósini, Bumshamri, Grøv og eg kundi hildið 

fram.  Ongar telefonir, – vit fóru væl nøgdar til 

gongu í vetrarmyrkrinum. Bangin um okkum 

var neyvan nakar. Vit høvdu áræði at fara 

niðan í Emmaus og dirvi at ganga heim aftur. 

Samfelagið er sjálvsagt nógv broytt hesi 

mongu ár síðani bindiskúlatíðina í Emmaus, 

men kortini liggur ein slóð eftir av ábyrgd, 

áræði og sjálvgloymsku. Hesar 

“bindingarkonur”, ið vóru um okkum, gjørdu 

hetta sjálvbodnar – av sínum eintingum. Tær 

sóu tørvin. Nú er leisturin øðrvísi við 

frítíðarítrivi runt í landinum. 

Seinni havi eg skilt á hondarbeiðslærarum í 

skúlanum, at tað hevði stóran týdning, at 

gentur høvdu lært grundbinding í Emmaus. Tí 

tað lætti um, tá 15 gentur á fyrsta sinni stóðu í 

bíðirað í hondarbeiðsstovuni og skuldu undir at 

læra vanligar bindingarmannagongdir.  

Tá tað er sagt, kann skoytast uppí, at genturnar 

dugdu at standa í bíðirað. Okkara 

bindifyrimyndir lærdu okkum ikki bara at 

binda, men eisini at hava bindindi og at temja 

tolið. Hvar er tað í dag? Vit tola onga bíðing, 

føra okkum mangan fram sum smáir, 

ágangandi egoistar, úti sum inni. 

 



                                                                 Nr. 2   mars 2019    71. árið  
 

 11 

Tíðindabræv úr Mongolia 
 

Nú er ein løta síðani vit síðst skrivaðu 

tíðindabræv. Tað er sum at tíðin bara fer – 

nakað sum tey flestu helst kenna til. 

 

Í Februar hildu mongolar Tsagaan Saar, ið er 

teirra nýggjár. Av tí at børnini høvdu frí úr 

skúlanum fóru vit ein túr til Hustai, ið er ein 

tjóðpark einar tveir tímar við bili úr 

Ulaanbaatar. Hustai er kent fyri sínar Tahki, ið 

eru vill ross, sum upprunaliga livdu vill í 

Mongolia. Tey vóru týnd í 1960'unum, men 

nøkur ross livdu í djóragørðum í Evropa og 

hesi vóru slept í Hustai – og í dag liva eini 350 

Takhi í parkini. 

 

Tá vit vitjaðu parkina var tað øgiliga kalt. Um 

náttina var tað niðanfyri 40 kuldastig og 

arbeiðsfólkið har segði, at hetta var kaldasta 

nátt tey høvdu havt allan vetur. Hetta hevði við 

sær, at okkara diesel-bilur var sera trekur at fáa 

í gongd og koblingin var fryst. Men av tí at 

bilurin hevur eina hitaskipan, so kom hann í 

gongd eftir 30 minuttir. 

 

Dagin eftir vit komu til parkina vóru vit 

bjóðaði til Tsagaan Sar veitslu hjá einari 

familju. Tey búðu í eini ger stutt frá har sum vit 

búðu. Har fingu vit mat, gerðaða rossamjólk, 

skuldu lukta til fløskur við luktilsi og mangt 

annað. Meðan vit vitjaðu komu nógvir aðrir 

gestir inn á gólv – øll í vøkrum mongolskum 

klæðum. Hetta var ein stór uppliving fyri 

okkum øll. Eins og hjá okkum á jólum fáa øll, 

bæði børn og vaksin gávu til Tsagaan Sar. 

Eisini tey fremmandu sum koma at vitja. 

 

Vit steðgaðu í Hustai í 3 dagar. Vit vóru fleiri 

túrar í parkini og sóu meir enn 100 Tahki, 

nógvar hjørtur (Siberian Wapiti), Mongolskar 

Gazellur og ein rev. Tað var deiligt at koma 

burtur úr dálkaðu luftini í UB og vera saman 

sum familja hesar dagarnar. 

 

Í løtuni gongur tíðin við at lesa mál. Vit hava 

kasakkiskt tvær ferðir um vikuna og mongolskt 

tríggjar ferðir um vikuna. Kasakkiskt er nokk 

so meinlíkt turkiskum, hóast munur er serliga í 

úttalu, men eisini í mállæru. Fyri nøkrum 

vikum síðan talaði Silas fyri fyrstu ferð á 

kasakkiskum í kirkjuni í Nalaikh. Tað gekk 

væl, hóast tað var rættiliga bundið at 

pappírinum. Tað tekur nokk eina tíð afturat 

áðrenn tað verður flótandi. Avbjóðingin er 

eisini, at fólk á gøtuni í UB bara tosa 

mongolskt. Tískil er tað trupult, at menna tað 

kasakkiska so skjótt, sum nokk hevði hent um 

vit búðu í einum kasakkisk-talandi umhvørvi. 

Tá ið vit í summar flyta til Khovd koma vit 
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vónandi at nýta kasakkiskt meira í 

gerandisdegnum. 

 

NLM hevur eitt stórt ynski um, at vit bæði duga 

kasakkiskt og mongolskt. Orsaka av hesum 

hava vit nú mongolskt tríggjar dagar um 

vikuna har ein lærari kemur heim til okkara at 

undirvísa. Hóast málbygnaðurin minnir um 

turkiskt og kasakkiskt, so er tað heilt ørvísi tá 

tað kemur til orð. Tann ferðandi rithøvundurin 

Tim Severin heldur, at mongolskt ljóðar ”sum 

tvær kettur, ið hosta og spýta á hvørja aðra til 

ein teirra spýr”. Kanska ikki so jalig orðing, 

men mongolskt er eitt løgið mál – sum skal 

úttalast eins og er ein í holt við at slupra 

suppuso í seg. Fyri ikki at tala um, hvussu orð 

stavast í mun til hvussu tey úttalast. Orðið takk 

eitur баярлалаа (bajarlalaa) men 

úttalast ”bairlha”. So lesur man ein tekst úr eini 

bók beint sum tað er skrivað, skilir ongin eitt 

petti. 

 

Hesa seinastu vikuna er hitin endiliga farin upp 

um frostmarkið út á seinnapartin, hóast 

næturnar enn liggja um minus 10 stig. Hetta 

hevur við sær, at tað er hugaligari at vera úti og 

spæla – og dálkingin er eisini minni. Dagarnir 

eru eisini longri og tað tykiskt eins og várið er 

í nánd. Tað er eisini fyri neyðini, tí mongolski 

veturin er ikki at spæla við. Nú síggja vit fram 

til summarið, tá vit skulu flyta til Khovd í 

vestur Mongolia. 

 

Í samband við at vit flyta til Khovd hevur NLM 

søkt eftir bæði volontøri og lærara til børnini. 

Vit hava hoyrt, at nakrar umsóknir eru komnar 

til bæði størvini, men vita annars ikki meir at 

siga um hetta júst nú. 

 

Vinarliga 

 

Julianna og Silas 

Bið fyri:                                                                         
 
Trivnað fyri alla familjuna 
 
Tí kasakkisku kirkjuni 
 
Mállæruna hjá Julionnu og Silas 
 
Fyri lærara og volontøri til Khovd 
 
Veking í Mongolia 
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Takhiti eitt vilt ross                                                                Mongolskt mál 
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Silas talar í tí kasakkisku kirkjuni 



                                                                 Nr. 2   mars 2019    71. árið  
 

 15 

 
 
 

Hann fekk hjálp í kirkjuni 
 
 

Vit vóru farin til føstugudstænastu í 

Vesturkirkjuni. Prestur talaði um Jesus í 

Getsemane urtagarði, og so kom hann inn 

á Judas. ”Tað er ringt at verða svikin av 

tínum vini,” segði hann. ”Tað er næstan 

so, at tú heldur vilt hava eitt spýtt beint í 

andlitið frá tínum fígginda, enn hetta 

sleiska upp í eyguni. Tú heldur, at 

viðkomandi er tín vinur, og so hevur hann 

eina loyniliga dagsskrá við sínum 

smikursøta atburði. Eg hugsi, at vit fata 

ikki heilt, hvussu vónsvikin Jesus var av 

vini sínum. Teir høvdu jú fylgst í trý ár, 

og nú sveik Judas menniskjusonin við 

einum kossi.” 

 So fór prestur at siga frá einum tilburði 

úr egnum lívi. ”Tá ið eg las niðri í 

Keypmannahavn, arbeiddi eg eisini sum 

sjálvboðin í Mariu kirkjuni á 

Vesturbrúgv. Henda kirkjan verður eisini 

kallað Narkokirkjan, av tí at nógvir 

rúsevnismisbrúkarar koma har. Teir fáa 

heit og góð klæðir, eina máltíð og eitt 

prát, og tað eru júst hesi tingini, teir 

treingja til. Ein annar maður arbeiddi 

saman við mær. Tað sást týðiliga, at hesin 

maður sjálvur hevði verið misbrúkari fyrr.  

 Ein dagin komu vit í prát, tá segði 

hann: ”Eg havi ongantíð í lívinum fingið 

nakra viðurkenning. Sum blaðungur 

drongur rendi foreldur míni meg út. So 

gjørdist eg heimleysur. Tá byrjaði eg at 

taka rúsevnir. Eg bleiv kortini giftur og 

fekk tvey børn; men so rendi konan meg 

út. Hon orkaði ikki hetta lívið, og børnini 

vildu einki samband hava við pápa sín. 

Tey skammaðust. Men so kom eg inn her 

í Mariu kirkjuna, og her fekk eg 

viðurkenning og bleiv góðtikin, sum tann 

eg var, og tað gav mær kraft at sleppa 

burtur úr rúsevnismisbrúkinum, og nú 

havi eg fingið gott samband aftur við 

børnini og konuna, og nú hjálpi eg øðrum, 

sum eru í somu støðu, sum eg var í,” 

endaði maðurin. 

    

  

Effie Campbell. 
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Andakt 
Guð mín, Guð mín, hví ert tú farin frá mær?           Sálm.22,2 

Dávid skrivaði henda sálm minst túsund ár áðrenn Jesus hekk á krossinum. Kortini 

tykist tað  sum um Dávid var tilstaðar og bæði hevur sæð og hoyrt tað, sum gekk fyri 

seg. Hann man hava verið í tí støðu, sum Pætur greiðir frá: “ í tí at teir (profetarnir) 

grundaðu um, hvørja ella hvussu vorðna tíð andi Kristst, sum var í teimum, vísti fram 

á, tá ið hann frammanundan vitnaði, um líðingar Krists” (1.Pæt.1,11) 

Jesus brúkti bíbliuorðið í sálminum, tá hann rópti neyð sína á krossinum (Matt 27,46). 

Hann upplivdi einsemi og myrkur. Líðing hansara var ikki bert likamlig, hóast hon var 

ræðulig. Í øllum hesum upplivdi hann at vera undir Guðs vreiði og dómi. 

Ei undur í at hann upplivdi tað soleiðis. Hann var veruliga undir Guðs vreiði og dómi. 

Guð var farin frá honum. Soleiðis mátti tað verða, tí á krossinum var Jesus viðfarin, at 

øll heimsins synd, frá byrjan til enda, varð løgd á hann. Hann varð særdur okkara vegna. 

Tí mátti hann líða. Tí upplivdi hann Guðs vreiði og dóm. 

Vit hava nógv at takka Guði fyri, men einki kann metast við tað, at Jesus tók Guðs 

vreiði og dóm í staðin fyri okkum. 

Sólvá Syderbø týtt úr bókini: Pris Herren eftir Asbjørn Nordgård 
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