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Siglingin yvir lívsins hav. 

Ein maður býtti út traktatir í einum 

sporvogni. Tá hann gekk runt millum 

ferðafólkini kom hann eisini til 

konduktørin, sum seldi ferðaselar, men 

hesin vísti hann frá sær. Hann mótmælti 

við tí grundgeving, at í bíbliuni stóð 

nógv sum ikki passaði og tí var 

óhóskandi  at lesa saman við familjuni. 

Til hettar svaraði maðurin: “Eg eri fyri 

stuttum heimkomin frá einari vitjan í 
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Onglandi, við damparanum “Himalaja.” 

Á ferðini legði eg merki til at 

kapteynurin hevði eitt lítið rúm undir 

kommandobrúnni, har hann goymdi øll 

sjókortini. Eitt av teimum var sett í 

rammu. Á tí kortinum vóru ávís støð 

merkt. Vita tygum hvat slík merki hava 

at týða?”  

“Jú, tey siga frá drangum, skerum, 

flúrum, sandgrynnum og tílíkum.”  

“Púra rætt. Eg haldi at tygum trúgva at 

tey vóru merkt, fyri at skipið skuldi 

stýra ímóti teimum?” 

“Vissuliga ikki,” segði konduktørurin 

heldur firtin, “ sjálvandi vísa hesi merki 

á sjókortinum at skipið ikki skal sigla 

har og harvið koma í vanda.” 

“ Nú eru vit samdir. Bíblian er Guds kort 

eg er merkt við nógvum skerum og 

sandrivum har mangar sálir hava liðið 

skipbrot á siglingini yvir lívsins hav. Í 

skriftini verur sagt frá um Nóa, Lot, 

Dávid og nógv onnur sum syndaðu móti 

Gudi. Er tað fyri at vit skulu læra at gera 

tær somu syndir?” 

“Nei,” Segði konduktørurin, men nú 

skilji eg betur. Tað er so, at heima hjá 

mær býr ein maður sum er fríteinkjari 

tað er hann sum hevur fingið meg á 

slíkar tankar. Men nú skal eg tosa við 

hann tá ið eg komi heim.”  

“Harrans agi er skírur, stendur við allar 

ævir. Harrans dómar eru sannir rættvísir 

allir samlir. Teir eru dýrari enn gull og 

fjølmangir gripir; søtari enn hunangur 

og søtan, ið úr vakskøkum drýpur... at 

vara um teir gevur stóra løn.” (Sálmur 

19, 10-12) 

Rejserfører fra død til liv.    Lea Juul 

týddi 
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Andakt 

Vinna upp fyri tangan 

Í listaskálanum hjá skagenmálaranum hongur ein málningur, sum Michael Ancher 

hevur málað. Heitið er: “Fer hann at vinna upp fyri tangan?”Á málninginum standa 

útróðrarmenn lítandi út á hav, hyggjandi eftir einum skipi, sum roynir at vinna upp fyri 

tangan og koma trygt í havn. Skulu teir tað, mugu  teir, sum umborð eru, stríðast at 

sleppa undan skipsbroti. 

Menniskju eru, sum halda kristin vera so sikkur og hava sítt í lagi, tá tað snýr seg um 

at fara úr hesi verð. Og hvør ynskir ikki at vera komin til sættis við skilnaðin? Tað kann 

gott vera, at ein hvílur í Guðs lyftum um lívið eftir deyðan, samstundis sum ein stúrir  

fyri, hvussu tann seinasti parturin av lívsins ferð verður.Verður hann trupul og 

møguliga pínufullur? Kristin kunnu hava eina ósjónliga stúran fyri, um teimum til 

endans eydnast at vinna upp fyri tangan. Man tað fara at eydnast mær at halda fast í 

trúnni á Guð? 

Tað er hetta, bíbilski sálmayrkjarin, Dávid hugsar um, tá hann setur orð á tað, sum er 

vón hansara: 

Gangi eg í dimmum dølum, einki ilt eg óttist. Tí tú ert við mær, tín stavur og tín 

keppur, teir ugga meg (Sálmur 23,4) 

Við hesum orðum ber hann ikki nakra sjálvsvissu fram. Men hann er í roynd og veru 

sannførdur um, at honum nýtist ikki at óttast, tí hann er ikki einsamallur. 

Ólíkt Dávidi og tíðini, hann livdi í, kunnu vit í dag takka Guði fyri, at vit í okkara 

framkomna samfelagi eru umgyrd av dugnaligum starvsfólkum í heilsuverkinum. 

Harumframt kunnu vit saman við Dávidi takka Guði fyri, at Harrin er við okkara lið. 

Hann hevur kent deyðsangist og myrkur. Og samstundis er hann lívsins sigurharri. 

Sama, hvussu vit uppliva tað, megnar hann at vinna upp fyri tangan, so vit náa trygt í 

havn.                                                                                          Sólvá Syderbø umsetti. 
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Seksdagakríggið. 

Klokkan 07.45 mánadagin 5. juni 1967 

brustu fyrstu Ísraelsku bumburnar í 

Sinai. Løtan var væl vald og ikki 

tilvildarlig. Ísraelar vistu, at egyptisku 

fregnarflogførini júst tá vóru í ferð við 

at lenda, til tess at taka inn brennievni til 

næsta túr, ið byrja skuldi kl. 08.00. 

Harafturat vóru egyptisku yvirmenninir 

júst tá á veg til arbeiðis, og júst um hesa 

tíðina á morgni lá altíð eitt tám yvir 

økinum, sum minkaði um sýnið. 

Um somu tíð tóku trý Ísraelsk 

motorfylgi inn í Sinai, umleið sama veg 

sum farið varð í 1956. 

Bumbuflogførini hildu seg strangliga til 

eina tíðarætlan ið segði, at 57 og ein 

hálvur minuttur skuldu ganga millum 

fráferð og afturkomu á flogvøllin. Á 

henda hátt vóru 26 flogbreytir undir 

støðugari bumbing í tríggjar tímar. 340 

egyptisk flogfør fóru fyri skeytið. Tað 

einasta ið undan slapp á breytunum var 

ein mongd av eftirgjørdum flogførum ið 

æt1aði vøru at lumpa ísraelar. Henda 

ótrúliga neyva bumbing gevur høvi til at 

gita, at Ísrael hevur havt onkran 

njósnara á høgum støði í Egyptalandi, 

áðrenn kríggið brast á. 

Klokkan  08.15 byrjaði ein av størstu 

stríðsvagnasamanbrestum í søguni, 

jørðin skalv og sandroki til skýggja 

stóð. 

Sama morgun sendi Ísrael, um 

sendistovuna hjá ST í Jerusalem, eini 

boð til Hussain kong, har sagt varð, at 

Ísrael ikki fór at leypa á Jordan, um 

landið helt seg uttanveltað. 

Men jordanar lupu á kl. 11, og 

teir høvdu stóran fyrimun av, at 

so nógvir ísraelskir hermenn 

stríddust á Sinai. 

Vesturjerusalem varð kringsett  á 

trimum síðum. Sæð við Ísraelskum 

eygum vignaðist annar dagurin væl. 

Framgongdin gekst sum ætlað, 

samstundis sum fleiri týdningarmiklir 

býir vóru tiknir frá jordanum á tí sum 

seinni varð nevnt Vestari Áarbakki. 

Nasser, ið hevði lovað arabiska 

fólkinum sigur yvir Ísrael, leitaði nú 

eftir umberingum fyri tapinum. 

Týsdagin seinnapart ringdi hann til 
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Hussan kong, og fekk eina avtalu um at 

leypa út í orð, at ensk og 

amerikansk flogfør høvdu tikið 

lut í álopinum. Lukkutíð vóru 

USA og Sovjet nóg sinnilig til 

ikki at lata seg øsa upp hvørt móti 

øðrum av hesum gitingum. Hetta 

kundi lættliga elvt til ein 

heimsbardaga.  

 

 

Tá kríggið hevði vart  í tríggjar 

dagar, stóðu ísraelsmenn so langt 

inni í  Sinai, at egyptar vórðu 

trongdir upp í  ein lumma, har ikki 
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bar teimum til at fáa meira 

útgerð. Ísrael kundi uttan drál 

halda leiðina móti  Suezveitini , 

sum teir komu til  hósdagin, ið var 

fjórði dagur síðan krígsbyrjan.  

Stórhendingin yvir øllum kom triðja 

dagin, tá Jerusalem varð sameint. Síðan 

1948 hevði Jerusalem verið sundurbýtt. 

Bannað hevði verði jødum at biða við 

Vesturmúrin. Hermenninir ið tóku tann 

gamla býarpartin vóru teir fyrstu at biða 

og gráta við  múrin. Tann fimta dagin 

tók Nasser við kravboðunum úr 

Trygdarraonum í ST um vápnahvíld. 

Samtíðis hevði Jordan lagt vápnini, og 

alt økið vestanfyri Jordananna var á 

Ísraelskum hondum. Eisini har hevði 

flogvápnið havt ein avgerandi týdning. 

Men enn var stríðið ikki endað. 

Sýrialendingar sótu í sínum 

russisktbygdu skansum ovast á 

Golanheyggjunum og kundu skjóta tær 

kibutzir og búsetingar ið lógu 

rundadum Genezeretvatnið og Hula-

dalinum í sor. 

Um morgunin fimta dagin herjaði Ísrael 

tí á herstøðir Sýrialands á Golan. 27 

tímar seinni noyddust sýrar at flýggja 

eystureftir. Lopið varð á øll virki teirra, 

og Ísrael tók eitt øki so langt eystur sum 

20 kilometrar fra høvuðstaðnum 

Damaskus. 

Heiðurin fyri hetta hepna úrslitið, í 

seinasta átakinum í hesum bardaga, 

skal ein einsamallur maður eiga. Navn 

hansara var Eli Cohen, og tá 

sýriulendingar i 1965 varnaðust at hann 

njósnaðist fyri Ísrael, hongdu teir hann, 

frammanfyri einum sjónvarpstóli, 

soleiðis at øll tjóðin kundi síggja tað. 

Eli Cohen var annars ein vanligur 

jødiskur skrivstovumaður í Telaviv, tá 

ísraelska fregnartænastan 

Mossad sett i  seg í  samband við 

hann. Hann endaði, sum njósnari  

í  Damaskus, á so høgum støði, at  

hann gjørdist  væl við s jálva 

verjuleiðsluna.  

Hann var tann einasti  s ivil i  

"sýrulendingur" ið hevði 

atgongd ti l  hernaðarvirkini  á 

Golan.  Tað sigst  at  hann gav 

sýrum tey ráð,  at  gróðurseta t rø, 

ið  kundu geva skugga t i l  

skansarnar á  Golanheyggjunum. Er hetta 
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rætt ,  var lætt  hjá 

ísralesmonnum at  raka,  t í  har 

eru ikki  onnur t rø á 

heyggjunum.  

Í  hvussu  er,  sendi  Eli  Cohen 

so  mangar  og nágreini l igar 

upplýsningar  um sýriulendsku 

hernaðarvirkini ,  a t  eingin  ivi  

var  um hvar  tey lógu.  

Ís rael  hevði  Sinai  herset t  t i l  

1978,  tá  ein  lutv ís  af tur tø ka 

byr jaði ,  sum úrs l i t  av  Camp 

David-avtaluni .  Golan -

heyggjarni r  vórðu í  1981 

innl imaðir  í  Ís rael ,  v ið  te i r r i  

grundgeving,  at  tað  var  ov 

vandamikið  a t  hava 

sýriulendingar  á  toppinum.  

Judea og Samaria (Vestari  

Aarbakki)  og Gaza-geirin hava 

t i l  henda dag verið undir 

ísraelskari  herseting.  

 

Eystur jerusalem varð 

innl imaður  tann 27.  juni  

1967,  og  nakrar  v ikur  se inni  

g jørdist  sameindi  Jerusalem 

høvuðstaður  Ís raels .

 

  

                                                                                Suni Jacobsen umsetti. 
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Bíða í tolni 

Gud bíðar eftir, at vit skulu blíva til reiðar til tað, hann ætlar sær at 

gera. Hann bíðar og bíðar eftir tær. Kanst tú bíða eftir honum? Mitt í 

øllum lyftunum til okkara, pínuni, óvissuni og ótolinum, skulu vit bíða 

og vera til reiðar. 

 Móses var ótolin. Hann orkaði ikki at bíða, til vatnið skuldi streyma 

úr klettinum bara eftir orði hansara. Hann slerdi tí á klettin, og hetta 

fekk avleiðingar fyri hann. 

 Sára og Ábraham orkaðu ikki at bíða eftir lovaða soninum. Tey 

blandaðu seg upp í Guds tíðarætlan, og Ábraham gjørdi trælkonuna 

við barn. Hetta broytti alla søguna. 

 Dugir tú at bíða í tolni eftir Harranum, til hann leggur seg út í lív 

títt? Renn ikki fram um Harran, men gakk aftan á honum. 

      Aglow-blaðið 

      Effie Campbell umsetti.  
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