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Gud gavst ikki 

Tað er av alstórum týdningi, at vit 

óttaleys breiða evangeliið út, tí frelsan 

er bara at finna í Kristusi. – Jesus sigur: 

”Eg eri vegurin og sannleikin og lívið. 

Eingin kemur til faðirin uttan við mær.” 

(Jóh. 14,6) 

 Hesin vitnisburðurin kemur úr 

Miðasia frá einum ungum manni, sum 

leitaði eftir vegnum til Himmals: 

 ”Omma mín var ein gudrøkin 

muslimur, og hon bað tær siðbundnu 

bønirnar regluliga. Eg fór undir at seta 

henni spurningar. Eg veit ikki, hví 

omma ikki svaraði mínum spurningum. 

Kanska vildi hon ikki svara, ella kanska 

visti hon ikki svørini. Hon segði bara, at 

eg ikki kundi kenna Gud, og at eg bara 

skuldi minnast at biðja mínar bønir. 
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 Eg var ikki nøgdur við svarið, so eg 

fór yvir í moskuna. Eg eygleiddi fólkini 

har, og eg tosaði við mullain; men eg 

fekk framvegis einki svar. Vónsvikin 

fór eg heim aftur og gjørdi av, at eg 

skuldi fara at søkja Gud onkra 

aðrastaðni. Eg gjørdist limur í Hare 

Krishna, seinni hitti eg fólk úr Baha’i 

sektini, men báðar staðir var eg bara í 

ein mánað. At enda bað eg: ”Eg veit 

ikki, hvør tú ert: Allah, Buddha, Krishna 

ella Jesus? Eg veit bara, at tú ert til, og 

at tú hoyrir meg. Vilt tú vísa mær einasta 

rætta vegin?” 

 Dagin eftir fór eg inn í býin á lærda 

háskúlan. Í tokinum møtti eg trimum 

monnum – teir vóru kristnir. Tveir teirra 

vóru kosakkar, og teir vóru teir fyrstu, 

sum søgdu mær frá Jesusi. Teir vístu 

mær eitt vers í Bíbliuni, har Jesus sigur: 

”Eg eri vegurin og sannleikin og lívið. 

Eingin kemur til faðirin uttan við mær.” 

(Jóh. 14,6) Her var svarið  til spurningin 

hjá mær. Men eg gjørdi av, at hetta mátti 

vera av tilvild. 

 Men í næstu lestrarhálvu spurdi eg 

aftur Gud, um hann vildi vísa mær 

vegin. Tað komst av tí, at harðskapuur, 

neyðtøkur og morð vóru framd á mínum 

studentabústaði. Alt hetta fekk meg at 

søkja Gud enn eina ferð. Ein dagin møtti 

eg einari kosakiskari kristnari gentu. 

Hon tosaði um Jesus; men eg setti meg 

upp ímóti tí og royndi at prógva, at islam 

var sannleikin, sjálvt um eg ikki trúði tí 

longur. Gentan mutaði ikki ímóti, men 

hon blaðaði upp í Nýggja Testamenti og 

las júst sama versið fyri mær, sum 

menninir í tokinum høvdu víst mær. 

 Enn eina ferð metti eg, at hetta var 

tað bera hepni. Ein mánað seinni møtti 

eg einari usbekiskari kristnari gentu, og 

eg fór eisini at kjakast við hana. Men 

hon læt Bíbliuna upp á sama staði, har 

Jesus sigur: ”Eg eri vegurin …” Nú 

dugdi eg at síggja, at hatta var svarið 

upp á mín spurning, og at svarið kom frá 

Gudi sjálvum.” 

Kelda: TWR Centralasien                                  Effie Campbell umsetti 
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Andakt 

Menniskju, sum í trúnni liva saman við Jesusi, liva ofta við orðinum “hví” í huganum. 

Tað, halda summi, vera løgið. Tí vit eiga at vænta, at kristin menniskju kunnu svara 

upp á lívsins stóru spurningar? 

Men í roynd og veru vísir tað seg, at orðið “hví”, er áhugavert fyri tann, sum trýr á tann 

almáttuga Guð, sum vil børnum sínum tað besta. So verður hetta ein sera ágangandi 

spurningur, hví lívið ikki háttar sær soleiðis.  

Dómari Ísraels, Gideon, var ein av mongum, sum nýtti orðið “hví”. Á hansara døgum 

var Ísraels fólk undir trýsti frá Midianitum. Ein dagin, hann fekst við at treskja hveiti, 

birtist eingil Harrans fyri honum og segði við hann: 

Men Gideon segði við hann: “Á, Harri mín! Er Harrin  við okkum? Hví er tá alt 

hetta komið oman yvir okkum? Hvar eru nú øll tey undurverk, ið fedrar okkara 

greiddu okkum frá og søgdu: Ja, Harrin hevur leitt okkum út úr Egyptalandi! 

Men nú hevur jú Harrin rikið okkum frá sær og givið okkum undir Midians 

vald!”  

Gideon kendi undrini í søgu Ísraels. Men hetta hoyrdi mest sum til teir “góðu gomlu 

dagarnar”. Tí hvat var komið burturúr? Skuldi Guðs fólk nú liva eftir søguligum 

minnum? 

Kanska kunnu vit trúgva, at Guð er til, hóast vit halda ikki, at Guð enn er tann sami. 

Men tað verður tað heldur ein ástøðilig trúgv. Samstundis kunnu vit fáa samvitskubit. 

Hví sleppur tað ónda at oyðileggja alt rundan um okkum? 

Men Guð hevur ikki lovað lærusveinum sínum at sleppa undan líðing og pínu. Í staðin 

fyri hevur hann lovað at vera hjá okkum. Tað lyfti hongur ofta saman við at hann kallar 

okkum til tænastu. Hetta vil søgan um Gideon minna okkum á. 

Týtt úr bókini: 99 stykker brød eftir Samuel Roswall                                     Sólvá Syderbø umsetti 
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Kampen for et fristed 
 

Annar merkisvarðin  (2)  

 

Hetta skriv er farið yvir í søguna sum "Balfour-kunngerðin". Frøin mundi 

ikki tikið enda, tá fráboðanin kom heimsins jødum fyri oyra. Við hesum var 

fingið til vega hitt løgliga grundarlagið undir eini jødiskari búseting í tí 

Palestina, sum Ongland eftir krígslok hevði fingið yvirræði á. Mong hildu, 

at komið var á mal. Og áðrenn tvey ár vóru liðin kom triðja 

niðursetubylgjan. 

 

Suni Jacobsen umsetir 
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           Vit vilja jú liva... 

 

Menniskju satsa ótrúliga nógv upp á 

hetta at halda uppi og leingja um lívið. 

Skurðfrøðin ger inntriv, sum bara fyri 

fáum árum síðani vóru óhugsandi. 

Sjúklingar standa í bíðirøð, eisini tá ið 

úrslitið er óvist. 

 Hitt almenna rindar ómetaligar 

pengaupphæddir til at stríðast ímóti 

ymsum sjúkum. Granskarar arbeiða 

ídnir við nýggjum heilivágum, og 

hjálparfelagsskapir royna sítt ítasta. 

Tað ræður jú um lívið. 

 Tó, lívið stendur ikki til at bjarga. 

Tað er ein sannroynd. Vit hava øll mist 

onkran. Kroppurin er úr 

forgeingiligum tilfari. Allur heilivágur 

og allar viðgerðir hava at enda onga 

ávirkan. Men tá – tá ið alt okkara egna 

hevur spælt fallit, er tað ein lækni, sum 

ikki bara kann leingja um lívið, men 

sum kann geva okkum ÆVIGT LÍV! 

 Hví hava vit tá ikki størri áhuga í 

honum nógv MEIRA og nógv FYRR? 

Tað er óklókt at bíða við at fara til 

Læknan yvir øllum læknum, tá ið tú 

veitst, at einki annað kortini at enda 

ikki nyttar? 

 “Ikki er heldur nakað annað navn 

undir himlinum, givið millum manna, 

sum vit skulu verða frelstir við.” Áps. 

4,12. 

 

 

Effie Campbell umsetti. 
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Lat Jesus sita við róðrið 

 

Í einari andakt segði Asbjørn Kvalbein 

nakað soleiðis: ”Fyri einum hundrað 

árum síðani var tað ein lækni, sum búði í 

Chicago. Hann æt Leo Winther. Eina 

náttina bleiv hann vaktur, tí onkur 

bankaði harðliga á hurðina. Hann fór upp. 

Tað vísti seg, at ein ferðsluvanlukka 

hevði verið, og læknin bleiv biðin um at 

koma á sjúkrahúsið beinanvegin, tí ein 

drongur var álvarsliga skaddur. 

 Læknin læt seg í og fór oman í bilin og 

koyrdi avstað. Eftir sum at hetta hevði 

skund, helt læknin, at hann skuldi taka 

stytstu leið og koyra eftir nøkrum 

síðugøtum. Men tað var ikki vandaleyst at 

koyra í tí býarpartinum, nógvur 

kriminalitetur var har. Tá ið læknin 

einaferð steðgaði fyri reyðum ljósi, leyp 

ein maður á bilin og skræddi hurðina upp. 

Maðurin var í einari slitnari gráari skjúrtu, 

og hann hevði hatt á høvdinum. Hann tók 

í økslina á læknanum og dró hann út úr 

bilinum og segði: ”Eg havi brúk fyri 

hesum bili!” So koyrdi hann avstað við 

nógvari ferð, og har stóð Leo Winter. Tað 

tók honum tveir tímar, áðrenn hann kom 

fram á eina telefonautomat, har hann 

kundi ringja eftir einum hýruvogni. 

 Tá ið hann kom á sjúkrahúsið, kom ein 

sjúkrarøktarfrøðingur ímóti honum og 

segði, at drongurin var beint nú deyður. 

”Pápi hansara er spinnandi óður, tí tú ikki 

ert komin fram; men fær tú heldur sjálvur 

at tosa við hann,” segði 

sjúkrarøktarfrøðingurin. 

 Tá ið læknin kom yvir til pápan, kendi 

hann hann aftur beinanvegin. Hetta var 

maðurin í gráu skjúrtuni við hatti á 

høvdinum. Hetta var maðurin, sum hevði 

tikið bilin frá honum. 

 Syrgiligt var tað; men pápin hevði 

sjálvur forðað fyri, at læknin kanska 

kundi grøtt drongin. Hetta hendi tá, men 

tað sama hendir dagliga. Menniskju 

skumpa Jesus til viks og taka sjálv róðrið 

í hond. Tá ið tað so gongst illa, geva tey 

honum skyldina, eins og hesin pápin 

gjørdi. Nei, bið altíð fyrst, áðrenn tú fert 

undir at gera okkurt, og legg teg og øll tíni 

í Guds hond. Tað er rætti mátin. ”Fedrar 

várir … litu á teg, og tú bjargaði teimum.” 

Sálm. 22,5. ”Sælur er tann, sum hevur 

Jákups Gud sær til hjálpar.” Sálm. 146,5. 

Effie Campbell. 
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Tíðindabræv nr 6 
 

Summarið er um at gerast heyst her í Khovd. 

Vit kenna tað tó ikki, um vit hyggja eftir 

hitamálaranum. Seinastu vikurnar hava verið 

avbera heitar. Tá sólin hevur rakt hitamálaran 

er hitin komin upp á meir enn 56 stig og í 

skugganum væl upp um 40 stig. Í januar máldu 

vit 31 kuldastig sama stað, so meir enn 70 stig 

av muni – tað er ikki smávegis. 

 

Í byrjanini av juli fluttu vit til Khovd. Julianna, 

Silja og Set komu við flúgvara saman við 

foreldrinum hjá Julionnu, ið hava vitjað í 

summar. Carina og Silas koyrdu tann næstan 

2000 km langa teinin úr Ulaanbaatar til Khovd. 

Tað var ein stór uppliving at koyra henda langa 

teinin, har stórir partar av leiðini eru 

moldvegir. Tey vitjaðu eisini ymisk áhugaverd 

støð á vegnum – bæði buddisk tempul, vøkur 

náttúruøkir og annað. Túrurin gekk væl. 

Bilurin var bert fastur einaferð, men tey fingu 

skjóta hjálp frá mongolskum vinum, ið vóru 

staddir nærhendis. Eisini togaðu tey ein 

mongolskan bil leysan úr móruni. Túrurin tók 

fýra dagar og seinasta dagin svóu tey undir 

opnum himli í Gobi-oyðimørkini. 

 

Vit eru spakuliga við at venja okkum við lívið 

í Khovd. Ferðin er ein onnur enn í Ulaanbaatar 

og tað dáma okkum væl. Her er man ikki fastur 

í ferðsluni í tímavís, og tað tekur bert fáar 

minuttir at koyra gjøgnum býin. Ein stórur 

munur er eisini, at nógvar vørður skjótt vera 

útseldar í handlunum. So tá breyð, mjólk ella 

smør er at fáa, so er um at keypa niðurfyri. Tað 

má man venja seg við. 

 

Í juli upplivdu vit Nadaam festivalin, ið er ein 

av tveimum stórum hátíðum í Mongolia. Ein 

ørgrynna av fólki var samlað á einum øki, har 

boðaskjóting, siðbundin dansur, glíming, røður 

og mangt annað var á skránni. Tað var ein stór 

uppliving at vera við til Nadaam fyri fyrstu 

ferð. 

 

Stutt eftir at vit komu til Khovd fóru vit undir 

at læra kasakkiskt. Um 20% av íbúgvunum í 

býnum eru kasakkar, so vit tosa oftari við 

kasakkar her enn í UB. Tó brúka vit framvegis 

monglsk meir enn kasakkiskt, av tí at tað er 

málið, ið verður brúkt á gøtuni. 

 

Fyri nøkrum vikum síðan var ráðstevna fyri 

kristnar kasakkar í Khovd, har vit eisini 

luttóku. Upp móti 200 kasakkar úr Kasakhstan, 

Russlandi og Mongolia hittust. Endamálið var 

at uppmuntra hvønn annan, fáa undirvísing og 

at evangelisera. Ein dagur var settur av til 

evangelisering burturav. Kasakkarnir vóru 

býttir í smærri bólkar, sum fóru at vitja 

kasakkar í Khovd og bygdum nærhendis. Um 

150 familjur fingu vitjan hendan dagin og 

hoyrdu gleðiboðskapin. 55 fólk ynsktu at taka 
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móti Jesusi og fingu eina Bíbliu og góvu 

telefonnummar, so vit kunnu fylgja upp. Tað er 

fantastiskt, at so nógv vilja hoyra Jesusi til. Tað 

er stórt! 

 

Men í Khovd eru fá, ið hava verið kristin í meir 

enn nøkur ár. Tí er eitt sera stórt arbeiði fyri 

framman við lærusveinaupplæring og 

uppfylging. Og fyri okkum er hetta 

samstundis, sum vit sveitta í skúlastovuni fyri 

at læra kasakkiskt so skjótt sum gjørligt. Tí 

akurskurðurin er stórur, men arbeiðsmenninir 

fáir. 

 

Á ráðstevnuni vóru fleiri frá kirkjuni í Nalaikh, 

sum vit hava hoyrt til seinasta árið. Vit bjóðaðu 

øllum á vitjan og Azamat stóð fyri at grilla 

shashlik (lambakjót a la kasak) – tað smakkað 

avbera væl. Og ikki minst var tað stak 

hugnaligt at síggja øll tey kendu andlitini aftur. 

 

Her í Khovd er eingin altjóða skúli. Tí kemur 

Maiken Hadberg úr Danmark og Rebecca 

Aarseth úr Noregi at undirvísa Silju, Carinu og 

Set. Vit hava øll bíðað í spenningi eftir, at 

lærarin og volontørurin skulu koma. Í summar 

er skúlabýgningurin málaður, vaskaður og 

hvør einasta bók er støvað av. Tað var neyðugt, 

nú skúlin hevur staðið tómur í eitt ár. So nú er 

klárt til skúlabyrjan. 

 

Eisini hava vit málað, lúkað og roynt at fríða 

um í okkara ”hasha”. Ein hasha er eitt 

mongolskt orð fyri tað innihegnaða økið, har 

húsini standa. Á NLM-hasha'ini eru eini stór 

hús har skrivistova er umframt tvær íbúðir. Har 

skulu Maiken og Rebecca búgva. So er eisini 

ein skúlabýgningur við skúlastovu, 

fimleikarhøll, bókasavni og køki. Umframt 

hetta er eini tvíhús, har vit búgva í einari helvt 

og okkara leiðari David Olsson býr í hinari 

helvtini. Á økinum er eisni ein lítil vøllur, 

trampolin, spælihús og royggjur. 

 

Hóast múrar eru runt hasha'ini, so koma nógv 

mongolsk og kasakkisk børn inn at spæla 

hvønn dag. Tað dámar okkum væl, hóast tað 

eisini kann vera eitt sindur avbjóðandi at hava 

30 børn spælandi í túninum í tímavís. Men 

hetta merkir eisini, at okkara børn spakuliga 

eru við at fáa staðbundnar vinir – og tað eru vit 

sera takksom fyri. 

 

Maiken og Rebecca komu til Khovd 14. 

August. Tær vóru móttiknar við grilling í 

túninum. Nú skulu tær læra mongolskt í tvær 

vikur og so byrjar skúlin og gerandisdagurin 

ordiliga. Tað síggja vit fram til eftir eitt langt 

og heitt summar.   

Julianna og Silas     



                                                                            Nr. 6   September 2019   71. árið 

9 
 

  

  

  

  

 



                                                                            Nr. 6   September 2019   71. árið 

10 
 

 

 

 

 

Ársmøti Kirkjuliga Missiónsfelagsins 

27.-29. September í Missiónshúsinum við Landavegin 

Fríggjadagur 27.sep 

 Kl. 20.00  
o Møti við Søren Skovgård Sørensen  

 Evni: Kolossubrævið 
o Drekka aftan á møtið 

Leygardagur 28.sep 

 Kl. 10.00 
o Morgunmatur 

 Kl.10.30 
o Bíbiltími við Søren Skovgård Sørensen 

 Evni: Kolossubrævið 

 Kl.12.00 
o Døgurði 

 Kl.16.00 
o Bíbiltími við Søren Skovgård Sørensen 

 Evni: Kolossubrævið 

 Kl.18.00 
o Nátturði 

 Kl.20.00 
o Møti við Søren Skovgård Sørensen 

 Evni: Kolossubrævið 
o Drekka aftan á møtið 

Sunnudagin 29.sep 

 Kl.18.00 

o Møtið við heimligum kreftum 

o Nátturði aftan á møtið 

 

Hjartaliga  

vælkomin 
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Metta børn tíni 

 Vit, sum eru vaksin upp í heimi 

okkara við Guds orði, hava vit handað 

kyndilin víðari til næsta ættarlið, ella 

hava vit selt arvasilvuri? Tað skal bert 

eitt ættarlið til, fyri at heiðinskapurin 

stendur í durunum. 

Títt orð er, Gud, várt arvagóðs, 

tann arv vit bestan fingu, 

í grøv veit okkum, Gud, tað rós, 

at leidd av í vit gingu ... 

Vit mugu metta okkara børn við 

orðinum. Eitt profeti um ungdómar 

stendur í Harmljóðini 2,19: “Statt upp 

og vena á nátt í byrjanini á hvørji 

náttarvøku, oys út títt hjarta sum vatn 

fyri ásjón Harrans, hevja til hans tínar 

hendur fyri lív barna tína, sum 

máttleys níga av hungri á hvørjum 

vegamóti.” 

 Foreldur hava ábyrgd at geva 

børnum sínum Guds orð og at biðja 

fyri teimum og við teimum. Hetta er 

meira átrokandi nú á døgum, har 

freistingarnar eru so mangar. “Metta” 

vit ikki børn okkara við Guds orði, so 

hungra tey. Tað, sum so hendir, er, at 

grundarlagið, sum tey skuldu bygt lív 

sítt á, er tikið frá teimum, tey gerast 

ótrygg og bangin serliga nú í 

endatíðini, tá fjølmiðlarnir eru fullir av 

ógvisligum tíðindum. Hjartað hvílir 

ikki, fyrr enn tað hvílir í Gudi. Eitt 

tómrúm er inni í hjartanum, sum 

ungdómarnir royna at fylla við 

tablettum og øðrum fyri at styrkja seg. 

Tað riggar bara ikki. Skriftin sigur jú: 

“Eisini ævina hevur hann lagt í hjørtu 

teirra.” Præd. 3,11 

 Skriftstaðið omanfyri sigur, at tey 

standa á hvørjum gøtuhorni og mala 

máttleys um í gøtunum, 

hungurstungin, innantóm. Tey treingja 

til Guds orð, sum er fult av ugga og 

vegleiðing. Síðani sigur skriftstaðið, at 

foreldrini skulu fara í inniligari bøn til 

Guds fyri børnum sínum. Gera vit tað? 

     

   

 

Effie Campbell. 
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Alt tykist myrkt 
Elisabeth Mork kom í eini sjónvarpssending inn á eina myrka tíð í sínum 

lívi: Alt tóktist so myrkt og vónleyst. Eg stúrdi mest fyri børnum mínum, 

hvussu tey skuldu koma heilstoypt gjøgnum lívið, eftir hetta sum pápin 

hevði gjørt og svikið tey so dyggiliga. Eg bað nógv, og brádliga kom 

skriftstaðið: ”Títt orð er ein lykt fyri fóti mínum, eitt ljós á gøtu míni.” 

Sálm. 119,105 Og so stóð tað so klárt fyri mær, at skuldi myrkrið víkja, og 

skuldi tað gerast ljóst fyri mínum fóti á mínari leið, so mátti eg inn í orðið, 

eg mátti seta meg at lesa í Bíbliuni. Tá veik depresiónin, og eg varð sett í 

frælsi. 

Effie Campbell.
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