
                                                                 Nr. 4    juni 2018   70. árið 

 

 

 

 

Jesus og Nikodemus 

 

 

 

Hvussu skulu vit møta fólkum, sum eru 

søkjandi? Vit kunnu fara á skeið, lesa 

bøkur og fáa nógvan íblástur frá øðrum 

keldum. Í Jóh. 3,15 – 18 lesa vit um 

Jesus og Nikodemus. Í hesum 

tekstinum síggja vit, hvussu Jesus 

sjálvur møtti einum manni, sum var 

søkjandi. Her hava vit eina talu av 

Jesusi sjálvum til ein mann, sum ynskir 

at vita meira um hann. 

  Jóh. 3,15 – 18: Og eins og 

Móses hevjaði upp ormin í 

oyðimørkini, soleiðis eigur 

menniskjusonurin at verða 
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upphevjaður, v15  til tess at ein og 

hvør, sum trýr, skal hava ævigt lív í 

honum. v16  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. v17  Tí at ikki sendi Guð 

sonin í heimin, til tess at hann skal 

døma heimin, men til tess at heimurin 

skal verða frelstur við honum. 

v18  Tann, sum trýr á hann, verður ikki 

dømdur. Tann, sum ikki trýr, er longu 

dømdur, við tað at hann ikki hevur trúð 

á navn hins einborna Guðs sonar.  

 Nikodemus er ein farisæari og 

enntá limur í ráðnum. Hann er á 

tindunum í jødiska samfelagnum. Hann 

hevur politiskt og andaligt vald, men 

kortini kemur hann til Jesusar. Hann 

hevur hoyrt Jesus tala, og komin til ta 

niðurstøðu, at Jesus er ein rabbi – ein 

lærari frá Gudi. Hann kemur til Jesus á 

nátt, tí hann ikki ynskir at verða sæddur 

av øðrum. Hann veit, at tað ikki hevði 

verið væl dámt, at hann varð sæddur 

saman við Jesusi. Hann er partur av tí 

andaliga yvirklassanum. Hvat hevur 

hann at gera við ein timburmannsson úr 

Nazaret? Nei, Jesus og Nikodemus áttu 

ikki havt nakað við hvønn annan at 

gera. Kortini kemur hann. Ja, hann 

setur í ávísan mun sítt navn og sína æru 

uppá spæl við at koma. Ja, hann gevur 

enntá Jesusi ta viðurkenning, at hann er 

ein lærari frá Gudi. Nikodemus, sum er 

partur av farisæarunum, tann bólkin av 

jødunum, sum mest íðin roynir at fylgja 

lógini, kemur fyri at fáa eina samrøðu 

við Jesus. Men, fyri mær at síggja, er 

hann kanska meira forvitin enn 

beinleiðis søkjandi, tá hann sigur: 

Rabbi, vit vita, at tú ert lærari, komin 

frá Guði; tí at eingin kann gera hesi 

tekin, sum tú gert, uttan Guð er við 

honum. Hann leggur størri dent á Jesu 

gerðir, heldur enn hvat hann sigur. 

Kanska hann ynskir eina akademiska 

samrøðu ímillum tveir lærarar, har teir 

kunnu tosa um sjónarmið og 

skrifttulking.  

 Men vit síggja skjótt, at 

samrøðan fer frá samtalu til talu. Jesus 

ynskir ikki, at Nikodemus og hann 

skulu hava eina lærda samrøðu. Hann 

veit, hvat Nikodemus hevur tørv á, 

fram um nakað annað. Jesus vitnar og 

prædikar, so Nikodemus má koma til 

trúgv. Vit fáa sostatt eitt innlit í, hvussu 

Jesus sjálvur vitnar. 

 Jesus byrjar við at vísa á, at 

Nikodemus má føðast av nýggjum. 

Hann má blíva ein nýggjur skapningur, 

http://old.bibelselskabet.dk/farbib/web/joh/ch3/v15.htm
http://old.bibelselskabet.dk/farbib/web/joh/ch3/v16.htm
http://old.bibelselskabet.dk/farbib/web/joh/ch3/v17.htm
http://old.bibelselskabet.dk/farbib/web/joh/ch3/v18.htm
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um hann vil koma inn í Guds ríki – 

hann má føðast av vatni og anda (v. 5). 

Nikodemus skilir ikki hvat Jesus sigur, 

men Jesus forklárar hetta við at boða 

gleðiboðskapin. 

  

Hann byrjar við at samanbera seg 

sjálvan við ormin, sum Móses 

upphevjaði í oyðimørkini. V14: Og eins 

og Móses hevjaði upp ormin í 

oyðimørkini, soleiðis eigur 

menniskjusonurin at verða 

upphevjaður, v15 til tess at ein og hvør, 

sum trýr, skal hava ævigt lív í honum. Í 

4. Mós. 21 kunnu vit lesa um 

ísraelsmenn, at teir byrja at grenja, eftir 

at teir eru fríaðir úr Egyptalandi. Ferðin 

til tað lovaða landið sær vónleys út og 

lívið var, hóast alt, betri í Egyptalandi. 

Av tí at fólkið ikki leit á Gud, sendi 

Gud ormar ella slangur, sum bitu 

ísraelsfólk. Hetta fær fólkið at angra 

sína synd, og Móses fær boð um at gera 

ein orm og hevja hann upp, soleiðis at 

øll í leguni kundi síggja slanguna. Tá 

tey so blivu bitin, skuldu tey bert 

hyggja uppá slanguna, so vóru tey 

bjargaði. Tað var ongin onnur vón enn 

at trúgva Guds orði, um at tey fingu 

grøðing við at hyggja uppá slanguna. 

Kanska hevur hetta verið ringt hjá fólki 

at trúgva, og ikki minst at skilja, men tá 

tey blivu bitin, so trúgvi eg, at tey hava 

hugt uppá slanguna við trúgv og vón 

um grøðing.  

 Jesus brúkar hesa hending frá 

Gamla Testamenti til at vísa, hvussu 

menniskju tann dag í dag fáa ævigt lív 

– nevniliga við at trúgva orði Guds. 

Jesus blev upphevjaður – fyrst á 

krossinum og síðan til himmals, og ein 

og hvør sum trýr, skal hava ævigt lív. 

Eins og ísraelsmenn vóru frelstir frá 

slangueitranini við hyggja upp á ormin, 

so verða vit frelst frá eitran syndarinnar 

gjøgnum Jesus. Paulus sigur í Gal. 3, at 

galatarasamkoman kom til trúgv, við at 

fáa Jesus Krist uppmálaðan krossfestan 

fyri eygum teirra. Tá vit í orðinum 

síggja, at Jesus er deyður okkara vegna, 

so hava vit Guds orð fyri, at vit eru 

frelst. Líka sum Ísraelsmenn kundu 

kenna slangueitranina í sær, so kenna 

vit dagliga syndina í okkum – men øvut 

av ísraelsmonnum, blíva vit ikki frí frá 

at kenna hesa eitran so leingi vit liva, 

men Guds orð boðar, at hvør tann sum 

trýr, skal hava ævigt lív.  

 Um vit vóru bitin av slangum, 

og so hoyrdu, at nú fór onkur at gera 

eina standmynd av eini slangu, sum vit 

vóru grødd við at hyggja uppá, so 

http://old.bibelselskabet.dk/farbib/web/joh/ch3/v15.htm
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høvdu vit helst verið skeptisk. Vit 

høvdu kanska dámað betur at fingið 

svarið: Finn eina rót og ger heilivág, so 

verður tú frískur. Á sama hátt er ilt hjá 

okkum at trúgva, at Jesu deyði okkara 

vegna er nóg mikið at frelsa okkum. 

Nógvir muslimar hava mótmælt, tí tað 

er ov lætt og krevur ov lítið av okkum. 

Tað er meir logiskt, at vit ígjøgnum 

góð verk verða frelst, tí vit eru 

dugnalig, íðin og hugdjørv. Tó lesa vit í 

Jóh. 3,16: 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. 

Jesus sigur hesi orð við Nikodemus. 

Gud elskar ikki bert teir ídnu 

farisæararnar. Gud elskar ikki bert 

jødarnar. Nei, Gud elskar allan heimin. 

Hvørt einasta menniskja er elskað av 

Gudi. Rosenius sigur soleiðis um Guds 

frelsandi kærleika: Líkamikið hvussu 

leingi vit leita, so finna vit onga aðra 

orsøk enn hesa: Gud elskar, tí elskar 

hann. Vit koma ikki longur. Hann hevur 

útvalt okkum í Kristi. Ongin hevur 

uppiborið tað; hann vildi tað soleiðis. 

Hetta er ein sannur dýrgripur! Okkara 

sæla er Guds avgerð eina.  

 Okkara frelsa hvílir á Guds 

ráðagerð. Gud elskaði okkum. Og ikki 

bara elskar hann okkum. Hann vísir, at 

hann elskar okkum. Hansara kærleiki 

førir til handling. Ja, sannur kærleiki 

førir til handling. Í hjúnarbandinum, og 

í okkara samfelag við onnur menniskju, 

verður kærleikin júst staðfestur í verki. 

Kærleiki er ikki bert kenslur men verk. 

At vit seta okkum sjálvi til viks fyri at 

tæna øðrum.  

 Gud sendi son sín til jarðar. 

Kanska vit hava lyndi til at forsmáa 

hetta – Jesus visti jú, at hann fór at rísa 

upp frá deyðum og sita við høgru hond 

Guds. Men hugsa um hetta. Gud sjálvur 

verður menniskja. Jesus, sum frá 

upphavi hevur verið hjá Gudi, verður 

menniskja. Hann verður latin 

menniskjum upp í hendur, øll æra, tign 

og dýrd verður tikin frá honum; tikin 

frá honum av teimum, sum hann sjálvur 

hevur skapað. Menniskju píska hann, 

spýta á hann, geva honum tornakrúnu 

og at enda krossfesta tey hann, meðan 

hann líður meir enn til ber at siga frá. 

Men hetta er als ikki nokk til at vísa 

tað, sum Gud ofraði fyri at bjarga 

okkum. Tann Gud, sum serafarnir 

kallaðu Heilagur, heilagur, heilagur í 

Jes. 6, hann bleiv gjørdur til synd. Tann 

ævigi felagsskapurin millum Gud Faðir 

og Gud Son fór í sor, tá Jesus fullgjørdi 
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sítt verk á krossinum. Vit minnst Jesu 

orð: Gud mín, Gud mín, hví fórt tú frá 

mær? Jesus, Gud hin heilagi, bleiv 

gjørdur til synd. Hann bleiv tað, sum 

hann hataði allarmest. Hann bleiv ein 

syndari, ja, hann tók alla heimsins synd 

á seg. Og meir enn tað. Hann fór inn 

undir Guds vreiði. Hann bleiv revsaður 

sum ein syndari – hann doyði, ja, Guds 

einborni sonur doyði. Løn syndarinnar 

er deyði (Róm. 6,23) – og Jesus doyði. 

Hann tók veruliga okkara synd á seg. 

Um ikki, kundi hann ikki doyð. Hann 

fullgjørdi verkið fyri okkara skuld. Fyri 

at vit ikki um ævir skulu rakast av 

Guds vreiði, men hava ævigt lív saman 

við Gudi. Ja, eg kann bara siga tað við 

orðum Paulusar í 2. Kor 9,15: Tøkk veri 

Guði fyri sína ósigandi gávu! Eg kann 

ikki fata ella orða, hvussu stór ein gáva 

Jesus er fyri okkum menniskju. Vit 

skilja ikki, hvat Jesus fór ígjøgnum fyri 

at frelsa okkum. Vit skilja ikki, hvussu 

ræðuligt tað er at glatast. Vit skilja ikki, 

hvør undurfull framtíð bíðar okkum í 

himli – men tíbetur hava vit ein 

ævinleika til at syngja takkarsong! 

 

 

  

Jóh. 3,17-18: Tí at ikki sendi Guð sonin 

í heimin, til tess at hann skal døma 

heimin, men til tess at heimurin skal 

verða frelstur við honum. Tann, sum 
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trýr á hann, verður ikki dømdur. Øll 

menniskju hava syndað. Tí hevði tað 

bert verið rættvíst, at Gud dømdi 

okkum øll til glatan. Hann er 

fullkomin, heilagur, og tað er eingin 

umbering fyri at synda ímóti Gudi. Øll 

synd er vanæra av navni Guds, av 

hansara persóni, av Gudi sjálvum. Vit 

eru øll sek í at vanæra Gud. Gud, 

okkara skapari, sum eigur at fáa alla 

æru og dýrd, hann hava vit háðað og 

spottað við at synda. Tí hevði Gud alla 

orsøk til at senda Jesus at døma okkum 

– vit hava uppiborið revsing og dóm. 

Men her sigur Jesus nakað annað. Hann 

er fyrst og fremst komin at frelsa 

heimin. Gud vil at øll menniskju skulu 

frelsast. Júst tí sendi hann Jesus. Tí 

hetta var einasti máti at okkara 

samfelag við Gud, sum fór í sor í 

syndafallinum, kundi endurskapast. Vit 

skulu ikki vera undir Guds vreiði, men 

undir hansara náði og fyrigeving. Tann 

eitranin, sum syndin er, skal ikke drepa 

okkum, men syndin skal missa sítt 

vald. Ikki vegna nakað vit hava gjørt, 

men vegna nakað sum er gjørt fyri 

okkum – vegna tað, at Jesus gav sítt lív 

sum bót fyri okkara syndir. Hetta er 

gleðiboðskapurin – evangeliið. Kanska 

tú hevur nógvar byrðar at bera í 

lívinum, men syndabyrðan, tín skuld 

yvirfyri Gudi, er tikin frá tær – Jesus er 

Guds lamb, sum ber syndir tínar og 

synd heimsins. Jesus sigur við teg: 

Tann, sum trýr á meg, verður ikki 

dømdur. 

 V. 18b: Tann, sum ikki trýr, er 

longu dømdur, við tað at hann ikki 

hevur trúð á navn hins einborna Guðs 

sonar. Gud sendi tað dýrasta hann átti – 

sín einborna son at frelsa okkum. Hetta 

átti eisini at verið ein ómetaligur skattur 

fyri okkum. Skulu vit ikki trúgva 

honum, sum Gud hevur givið navnið, 

sum er yvir einumhvørjum navni (Fil 

2,9)? Hann, sum ikki trýr á Jesus, hann 

er longu dømdur. Hann er ein syndari 

ígjøgnum tað, hann hevur gjørt. 

Gjøgnum tað hann átti at gera, men ikki 

gjørdi. Hann er ein syndari, tí hann ber 

syndina í sær. Men syndin sum dømir 

er vantrúgv – væntandi álit á Jesus. 

Hann ber dómin í sær saman við síni 

vantrúgv. Á dómadegi fer vantrúgv 

hansara at døma hann, tí hann hevur 

víst tað einasta offurið fyri synd frá sær 

– Jesus Kristi deyða í okkara stað. Ja, 

vantrúgv er hin størsta syndin ið 

hugsast kann, tí vantrúgvin letur 

menniskjuna standa einsamallan eftir 

við allari synd yvirfyri Gudi. Jesus 
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sigur í Matt. 5,18: Inntil himmalin og 

jørðin forganga, skal ikki hin minsti 

bókstavur ella eitt flindur av lógini 

strikast, fyrr enn alt er fullgjørt. Gud 

setur ein og hvønn til svars fyri hin 

minsta bókstavin í lógini og uttan Jesus 

er ongin bót fyri syndina.  

 Men fyri tann trúgvandi verður 

hin endaligi dómurin bert ein váttan av, 

at hann er frelstur ígjøgnum trúgv á 

Jesus. At syndaskuldin er goldin og 

skuldin er rinda við blóði Jesusar. Ja, tá 

vit kenna Jesu kærleika til okkara, hava 

vit, sum vit lesa í 1. Jóh. 4,17, frímóð á 

dómadegi. Ja, líka mikið hvørjar 

stormar tú mást ígjøgnum í lívinum, so 

kanst tú frøðast yvir, at Paradís er fyri 

framman. Ein framtíð har Gud skal 

turka hvørt tár av eygum teirra, og 

deyðin skal ikki longur vera til, ikki 

heldur sorg, ikki heldur skríggj, ikki 

heldur pínsla skal longur vera til; tí at 

hitt fyrra er farið (Opb. 21,4).   

 

 

Silas Olofson 

   

 

Ùtsending 
 

Í samband við at familjan Olofson fer út som trúboðarar til Mongolia í summar 

verður útsendingarfest í Emmaus í Klaksvík 22. juli kl. 18:00. Øll eru hjartaliga 

vælkomin! 

Stýrið í Kirkjuliga Missiónsfelagnum  
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Endatíðin 

 

 

 

Í Matteusi 24,3 lesa vit: “Men meðan hann 

sat uppi á Oljufjallinum, komu 

lærusveinarnir til hansara einsæris og 

søgdu: “Sig okkum, nær man hetta fara at 

verða? Og hvat er tekinið fyri komu tíni og 

veraldar enda?” 

 Hetta er ein trídupultur spurningur, og 

svarið er eitt trídupult profeti:  

 1. “Nær man hetta fara at henda?” 

spyrja teir. Jesus hevði júst sagt teimum, at 

steinur skuldi ikki liggja eftir á steini á 

múrum tempulsins, og nú spyrja teir, nær 

tað fer at henda. 

 2. So spyrja teir: “Hvat er tekinið fyri 

komu tína?” Nær skulu vit møta tær í 

luftini? 

3. Triði spurningurin ljóðar: “Hvat 

er tekinið fyri veraldar enda?” 

Ella fyri dómadag, kundu vit 

eisini sagt. 

 

 Svarið upp á fyrsta spurningin, sum 

lærusveinarnir settu Jesusi, kenna vit. 

Jerusalem varð lagdur í oyði ár 70. 

Herførarin Vespasian skuldi fara móti 

býnum, tá ið hann varð kallaður til Róm og 

útnevndur til keisara. Sonur hansara Titus 

hersetti Jerusalem. Hann var eingin 

herførari, men ein “playboy”, tey kalla. 

Hann var ikki jødahatari og segði við 

hermenn sínar, at teir skuldu ikki skala 
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templið. Tá fóru tey tíðindi at ganga, at 

gull skuldi vera millum fugurnar í 

steinunum. Hermenninir blivu púra villir 

og brúktu kúbein at fáa steinarnar sundur. 

Hvussu hesi tíðindini spurdust, vita menn 

ikki. Persónliga haldi eg, at teir hava 

blandað við Sálomonstemplið. Men Jesu 

orð gingu út bókstaviliga. Har lá ikki 

steinur eftir á steini. 

 

 Svarið upp á næsta spurningin: 

“Hvat er tekinið fyri komu tína?” er nær 

knýttur at landinum Ísrael. Tí skulu vit tosa 

eitt sindur um landið Ísrael fyrst. 

 Í 1913 sat ein barónur, sum kallaðist 

Lord Rothschild, í París. Hann var ikki ein 

trúgvandi á tann hátt, sum vit leggja í hetta 

orðið í dag, men hann trúði Guds orði. Tá 

fær hann eina sannføring ella eina 

opinbering í sínum hjarta, at fyrst fer ein 

ræðuligur bardagi at bresta á (fyrri 

veraldarbardagi 1914-18), so verður friður 

eina tíð, men síðani verður ein hervilig 

jødatýning (holocaust).  

 Hann sendir tí eitt fjarrit til turkiska 

sultanin, sum stýrdi øllum tí Osmanniska 

ríkinum. Hetta ríkið fevndi um stór øki í 

Afrika og Ásia og eisini Heilaga Landið. Í 

fjarritinum spurdi hann, um hann kundi 

sleppa at keypa Palestina, so jødar kundu 

koma har at búseta seg.  

 Hann fekk eitt fjarrit aftur. Í tí stóð: 

“Tá ið vatnið í Nilánni rennur inn í 

Jerusalem, skalt tú sleppa at keypa 

Palestina.” Hetta ljóðaði heldur løgið; men 

Rothschild var jødi, so hann skilti 

málburðin hjá eysturlendinginum. Har, 

sum Níláin rennur út, er hæddin ájøvn 

havinum, og Jerusalem liggur 800 m yvir 

havinum. Vatn rennur ikki uppeftir, og tí 

merkti tað, sum sultanurin ætlaði sær at 

siga, at líka so lítið sum vatn kann renna 

uppeftir, líka so lítið skalt tú sleppa at 

keypa Palestina. 

 Men eitt orðtak sigur: Menniskjan 

spáar, men Gud ræður. Og soleiðis kom at 

gangast her. Undir fyrra veraldarbardaga 

kom Ongland í kríggj móti Turkalandi, og 

Allenby herhøvdingi fekk til uppgávu at 

fría Palestina. Herur hansara taldi 40.000 

menn. Allenby gekk undir navninum 

“oyðimarkarrottan”. Hann var ein 

persónligur kristin.  

 Hann dugdi beinanvegin at síggja, at 

hetta fór at verða eitt tekniskt kríggj, hetta 

fór at verða eitt kríggj um vatn, tí turkar 

høvdu um hetta mundið so gamalslig vápn, 

og teir høvdu skinnsekkir at goyma vatnið 

í. Hann bað tí verkfrøðingadeildina leggja 

ein vatnleidning úr El Kantara, yvir Suez 

og inn í oyðimørkina.  

 So hvørt sum Allenby tók seg fram, 

longdu teir um henda vatnleidning. Turkar 

blivu við at taka seg aftur við teirri vón, at 

teir fóru at finna vatn; men so var ikki. 

Bretar harafturímóti høvdu alla tíðina 

frískt vatn.  

 Tann 9. desember í 1917 stóðu teir á 
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Oljufjallinum og sóu inn yvir Heilaga 

Býin, Jerusalem, sum Dávid kongur hevði 

bygt. Her hevði Ábraham skula ofrað Ísak, 

einasta son sín; men Gud steðgaði honum. 

Staðin fyri læt Gud einasta son sín doyggja 

fyri alla mannaættina.  

 Tá fekk Allenby samvitskubit. “Eg 

kann ikki seta mínar vanhalgaðu kanónir 

upp móti Jerusalem,” segði hann við 

herovastar sínar. “Kríggj er kríggj!” 

svaraðu teir aftur, “kríggj er kríggj!”  

 So sendi Allenby eitt fjarrit til George 

5. av Onglandi. Hann var abbi Elisabeth, 

sum er Onglands drotning í dag. “Eg eri 

kristin. Mín samvitska loyvir mær ikki at 

bumba Heilaga Býin, Jerusalem. Hvat skal 

eg gera?”  

 Svarið, hann fekk, var hetta: “Make it 

a matter of prayer.” Ger tað til eitt 

bønarevnið. 

 Edmund Allenby bað so allar hermenn 

sínar fara niður á knæ, tí tað vóru boðini 

frá kongi. Teir gjørdu tað við ringum 

tannabiti; men teir máttu akta kongsins 

boð. Á dett bønarmøti, 40.000 menn á 

knøum. 

 Tá hendi nakað. Graml hoyrdist um, at 

ein annar bretskur herur við Lawrence á 

odda lá hinumegin Jerusalem. Tað var ikki 

satt, og hvør ið var komin við hesum 

tíðindum, veit eingin, hóast teir hava 

kannað søgulig skjøl. Nú gjørdust turkar 

bangnir, teir hildu, at teir vóru fangaðir í 

einari fellu millum tveir herar. Teir hildu tí 

til beins og kvikaðu sær burtur.  

 Tá kom borgarstjórin í Jerusalem út 

við einum hvítum flaggi, og allir 

herovastarnir fóru ríðandi á hvítum hestum 

yvir ímóti Jerusalem. Tað var siður hjá 

herovastum tá á døgum.  

 Tá ið teir komu til tað portrið, har 

Jesus reið inn á einum asnafyli, fór 

Allenby av hestinum og bað hinar gera tað 

sama. “Tí,” segði hann, “tað er bara ein, 

sum er verdur at ríða á hvítum hesti inn 

gjøgnum hetta portrið, og tað er Jesus. Tað 

stendur í Opinberingini í tí 19. kapitlinum, 

at Jesus skal koma ríðandi á einum hvítum 

hesti.” So fóru teir til gongu inn gjøgnum 

portrið og yvir til grátimúrin.  

 Allenby bað síðani verkfrøðingarnar 

leggja vatnleidningin inn í sjálvan 

Jerusalem, og tá ið tað fríska vatnið veldi 

út gjøgnum pumpurnar, komu boð frá 

Balfour, at nú var Palestina frítt, og jødar 

kundu búseta seg har, sum teir vildu. 

 Ja, so sanniliga, menniskjan spáar, 

men tað er Gud, ið ræður. Sultanurin vildi 

ikki selja Heilaga Landið, fyrr enn vatnið 

úr Nílánni spríkti inni í Jerusalem. Nú rann 

vatnið úr Nílánni inni í Heilaga Býnum, og 

jødar fingu Palestina frítt uttan at gjalda 

eitt einasta oyra. Jødarnir eiga lyftini, og tí 

nýtast teir ikki at óttast. 

 Í Luk. 21,29-32 stendur: “Og hann 

segði teimum eitt líknilsi: “Hyggið at 

fikutræinum og øllum trøum; tá ið tit 

síggja, at tey fara at spretta, tá skilja tit av 
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tykkum sjálvum, at summarið nú er í nánd. 

Á sama hátt skulu tit eisini vita, tá ið tit 

síggja hetta henda, at Guds ríki er í nánd. 

Sanniliga sigi eg tykkum: henda slekt skal 

als ikki forganga, áðrenn alt samalt er 

hent.” Fikutræið er jødafólkið, og Jesus 

segði, at tá ið fikutræið fer at spretta, tá er 

Guds ríkið í nánd. Tað er nógv, sum 

bendir á, at hetta er síðsta ættarliðið, sum 

livir á jørðini í dag, tí staturin Ísrael var 

settur á stovn í 1948, og Jesus segði, at tað 

ættarliðið, sum var til tá, skuldi ikki 

doyggja, áðrenn Jesus kemur aftur í 

skýggjunum og tekur tey trúgvandi heim 

við sær. Matt. 24,34. 

 Fikutræið er sum sagt jødafólkið. Ein 

professari í vísindi og antropologi segði 

við meg, at tá ið tú spreiðir eitt fólk út 

millum onnur fólk, so ganga tað bara eini 2 

til 3 ættarlið, so missa tey málið. Og tað er 

rætt. Hyggið bara eftir skandinavum í 

USA. Teir tosa ikki norskt ella danskt í 

dag, teir hava mist málið. Men jødar hava 

verið spreiddir út millum fólkasløgini í 

2000 ár, og teir tosa ikki bara hebraiskt, 

men hebraiskt við dialektum. “Hvussu 

kann tað bera til?” spurdi hesin professarin 

meg.  

 “Jú, tað er tí, at Gud hin almáttugi 

útvaldi sær hetta fólkið,” svaraði eg aftur. 

 Hetta fólkið gav okkum tey 10 boðini, 

teir heilagu profetarnar og ápostlarnar og 

Jesus og ta heilagu Skriftina, Bíbliuna. 

 Tá ið landið var sett á stovn í 1948, 

kom ein herur úr sjey arábiskum tjóðum og 

ætlaði at blaka teir á bláman. Í Ísrael búðu 

tá 700.000 jødar, meðan hinir tilsamans 

høvdu eitt íbúgvaratal upp á 100 mill. Men 

tað lukkaðist ikki, tí Gud var við teimum. 

Sjey kríggj hava teir upplivað, men teir 

hava ikki byrjað eitt einasta sjálvir. Nasser 

var hin fyrsti, sum leyp á teir, og síðani 

fylgdu hinir eftir slag í slag. Harrin verjir 

fólk sítt. Sjálvmorðsatsóknir eru dagligur 

kostur hjá teimum. Teir raka við nógvar, 

áðrenn bumburnar spreingjast. Øll onnur 

hava loyvi at verja seg; men tá ið tey skulu 

verja seg, so fordømir øll verðin tey og 

roknar tað fyri at vera eina brotsgerð. Vit 

vóru í kríggj í 5 ár. Tá vóru nervarnar hjá 

okkum í ólagi. Hvat so við teimum, sum 

dagliga hava upplivað yvirgang síðani 

1948? 

 Vit lósu, at tá skal fikutræið og øll 

onnur trø spretta. Fikutræið fór at spretta í 

1948, tá ið Ísrael varð sett á stovn. Hini 

trøini eru øll onnur lond. Og hvussu við 

teimum? Nú virka tjóðir, sum ongantíð 

hava verið tjóðir fyrr. Tað byrjaði við 

Ísrael, síðani kom India og so Indonesia. 

So kom ein rúgva av nýggjum tjóðum í 

Afrika, Ásia og Suðuramerika, yvir 100 

tjóðir eru vorðnar frælsar hesi árini.  

 Hesin sami professarin spurdi meg: 

“Minos, tygum hava so løgnar hugsanir 

um mangt og hvat. Kunnu tygum siga 

mær, hvussu tað ber til, at so mong lond 

eru sett á stovn síðani 2. heimsbardaga? 
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Sovorðið er jú ikki hent fyrr?” 

 “Ja, tað kann eg so væl, tí tað stendur 

um tað í Bíbliuni.” So greiddi eg honum 

frá, at Jesus sigur, at fikutræið skal blóma 

og øll onnur trø skulu eisini blóma. 

 “Stendur tað í Bíbliuni?” spurdi hann 

undrandi. 

 “Ja,” segði eg, “og eitt kann eg siga 

tygum, alt Eysturevropa fer at verða frítt.” 

 “Hasum trúgvi eg ikki, tí teir hava 

jarntjaldið.” 

 “Bíðið tygum bara, so fáa tygum tað at 

síggja, tí tað fer at henda. Jesus hevur 

sjálvur sagt, at øll onnur trø skulu eisini 

blóma.” 

 Og fyri einum 15 árum síðani hendi 

tað, at jarntjaldið fall, og londini í 

Eysturevropa vórðu frí. Ísrael er tað stóra 

profetiska vitaljósið, og øll onnur lond eru 

sum smáir vitar, sum minna okkum á, at 

tað profetiska orðið gongur út. At lesa í 

Bíbliuni er sum at lesa í dagsavísini. 

Tíðarinnar tekin standa so týðiliga har. Á 

tann tíð vit liva í. Tað ræður um at hava 

olju á lampuni. Tað ræður um at 

evangelisera. Endin nærkast. Endin á tíðini 

og endin hjá hesari jørð. 

 Í Matt. 24,15 lesa vit: “Tá ið tit síggja 

andstygd oyðingarinnar, sum talað er um 

av Dánjal profeti, standa á heilagum staði - 

tann, ið hetta lesur, hann gevi tí gætur...” 

 Í 1956 las eg í Oxford. Eg sat og 

gjørdi skúlatingini og hugsaði als ikki um 

nakað andaligt. Tá talaði Guds Andi til 

mín. Åse, kona mín, kann vátta, at hetta er 

satt. Eg bleiv ógvuliga kløkkur. Andin 

segði við meg, at í endatíðini fór 

sálarfíggindin at oyðileggja trý ting. Fyri 

tað fyrsta fór hann at herja á og oyðileggja 

hjúnaløgini. Ein tjóð verður ikki bygd upp 

á einum ítróttarvølli, einum háskúla ella á 

einum virki. Men hon verður bygd upp í 

heimunum. Tá heimini fara í sor, syndrast 

landið.  

 Fyri tað næsta fer sálarfíggindin at 

herja á meinigheitirnar. Meinigheitirnar 

eru longu farnar í tvey. Ein partur tekur 

Guds orð í álvara, meðan hin parturin 

heldur, at hatta var bara í gildi fyrr. Men 

Gud er eingin vingliskøltur, og hann 

broytist ikki og skiftir ikki meining, og tað 

ger hansara orð heldur ikki. Tað, sum ikki 

var loyvt fyrr, er heldur ikki loyvt í dag. 

Tað, sum var synd fyrr, er eisini synd í 

dag. Vit hava tíðarandan og rákið ímóti 

okkum.  

 Men vinir, tað finst eingin 

“Kristindómur Light”. Vit mugu taka Guds 

orð í álvara og ikki snikka tað til eftir 

tíðini. Sannur og livandi kristindómur 

hevur ongantíð verið væl lýddur. Jesus 

segði: “Hava teir forfylgt mær, fara teir at 

forfylgja tykkum.” Vit mugu aftur til 

kelduna, sum er Bíblian og Guds Andi. Vit 

mugu gera, sum Ísakur gjørdi. Hann 

gravaði allar teir gomlu brunnarnar 

uppaftur, sum pápi hansara, Ábraham, 

hevði bygt, og sum fíggindin hevði fylt við 



                                                       Nr. 4    juni 2018   70. árið 
 

13 
 

mold. Vit mugu aftur til tað upprunaliga 

Guds orðið, tí tað inniheldur tað livandi 

vatnið. Vit mugu vera bíbliutrúgv.  

 Um vit hugsa um brøvini til tey 7 

kirkjuliðini í Opinberingini, so eru tað tvær 

tulkingar av teimum. Onnur sigur, at hetta 

eru kirkjuliðini upp gjøgnum tíðirnar, og 

skal eg meta um, hvar ið vit eru stødd nú, 

so sigi eg í kirkjuliðinum í Laodikea. Jesus 

sigur um hetta kirkjuliðið: “Tí, av tí at tú 

ert flógvur, og ert hvørki heitur ella kaldur, 

skal eg spýggja teg út úr munni mínum.” 

Opb. 3,16. Tað er álvarsligt! 

 Fyri tað triðja fer sálarfíggindin at 

herja á Ísrael. Og tað er tað, sum vit dag og 

dagliga hoyra um í fjølmiðlunum.  

 Gud hevur lovað teimum landið, og 

hann hevur sjálvur sett markini, sum tey 

skulu vera. Gud segði við Ábraham: 

“Tínum eftirkomarum gevi eg hetta landið, 

frá Egyptalands á og alt at stóránni, ánni 

Eufrat.” 1. Mós. 15,18. Egyptalands á er 

ikki Níláin, men ein lítil á á 

Sinaihálvoynni. Hon rennur út í 

Miðalhavið 50 km sunnan fyri Gaza. 

 Ábraham fekk sonin Ísmael við 

trælkonuni Hagar, og frá honum koma 

arábar. Gud hevur eisini givið greið profeti 

um hann og eftirkomarar hansara. 

Ábraham var vorðin 100 ár og helt ikki, at 

hann fekk fleiri børn, tí kona hansara Sára 

var umleið 90 ár. Tí bað Ábraham Gud lata 

son sín Ísmael “arva” lyftini, sum slektin 

hevði fingið. “Men Gud svaraði: “Nei, 

Sára, kona tín, skal føða tær son, ið tú skalt 

nevna Ísak; við hann vil eg gera sáttmála 

mín, ævigan sáttmála fyri eftirkomarar 

hansara eftir hann. Men viðvíkjandi 

Ísmaeli havi eg bønhoyrt teg; eg vil 

vælsigna hann og lata hann nørast og 

fjølgast í stórum; tólv høvdingar skal hann 

gita; og eg skal gera hann til mikla tjóð. 

Men mín sáttmála geri eg við Ísak, ið Sára 

man føða tær um hetta mundið aftur í 

ársmótið.” 1. Mós. 17,19-21. 

 Guds orð sigur altso greitt, at Gud 

eisini vil vælsigna arábararnar og gera teir 

til eitt stórt fólk. Tað lyftið hevur Gud 

hildið, tí arábararnir telja 100 mill. í dag; 

men tá ið tað ræður um Heilaga Landið, so 

stendur tað ógvuliga greitt, at Lyftislandið 

eiga Ábraham, Ísakur, Jákup og 

eftirkomarar teirra, og her er Ísmael 

sambært Skriftina ikki taldur við. 

 So koma vit til triðja spurningin hjá 

lærusveinunum: “Hvat er tekinið fyri 

veraldar enda?” Jesus svarar beinleiðis upp 

á henda spurning. “Og hesin 

gleðiboðskapurin um ríkið skal verða 

boðaður um allan heimin til vitnisburðar 

fyri øllum fólkasløgunum; og tá skal endin 

koma.” Matt. 24,14. Vit hava bara havt 

missión í út við 200 ár; men Jesus sigur, at 

endin kemur, tá ið øll hava hoyrt 

gleðiboðskapin. Í Amerika varð ein 

felagsskapur settur á stovn, sum hevði sum 

endamál, at um 10 ár skuldu øll fólkasløg 

hava hoyrt gleðiboðini. Nú eru 5 ár farin 
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síðani tá. Tað gongur skjótt í dag at boða 

orðið, nú vit hava útvarp og sjónvarp. 

 Vit hava ikki loyvi at seta dag og tíma 

á, nær endin kemur, tí Jesus sigur sjálvur, 

at tað veit eingin, heldur ikki 

menniskjusonurin, bara Gud. Men 

áhugavert er tað at hugsa um, tá ið Jesus 

sat við Jákupsbrunnin og tosaði við 

konuna úr bygdini Sikar í Sámária. Hann 

hevði als ikki loyvi at fara hagar, men 

Skriftin sigur okkum, at hann mátti leggja 

leiðina handa vegin. Jesus evangeliserar, 

hann boðar hesi heidnu konuni evangeliið, 

og hann steðgar har í tveir dagar, lesa vit í 

Jóh. 4,40. Túsund ár eru sum ein dagur og 

ein dagur sum túsund ár hjá Gudi, skrivar 

Pætur. 2. Pæt. 3,8. Og nú eru 2000 ár farin 

síðani tá. 

 Í endatíðini verður jødafólkið eitt 

tekin fyri øllum fólkasløgum, ein roynd, 

ein “prøvasteinur”. Tá ið Jesus greiðir frá 

dómadegi í Matt. 25,31-46 sigur hann við 

tey, ið verða boðin vælkomin inn í dýrdina: 

“Tí at eg var svangur, og tit góvu mær at 

eta. Eg var tystur, og tit góvu mær at 

drekka...o.s.fr.” Og tá ið tey so undrandi 

spyrja, nær tey hava gjørt hetta móti 

honum, svarar hann aftur: “Sanniliga sigi 

eg tykkum, so satt sum tit hava gjørt hetta 

móti einum av hesum minstu brøðrum 

mínum, tá hava tit gjørt tað móti mær.” 

 

 

Hvørjir vóru Jesu brøður um hetta 

mundið? Jødafólkið! Jødarnir hava givið 

okkum Jesus, sum við brunnin í Sikar 

segði: “Frelsan kemur frá jødunum.” Jóh. 

4,22. So vinir, latið okkum vælsigna 

jødarnar, og biðja frið fyri Jerusalem, sum 

Bíblian minnir okkum á at gera í Sálmi 

122,6. So verða vit sjálv vælsignað, tí 

Guds orð sigur: ”Ja, tey ið vælsigna teg, 

man eg vælsigna, og tey, ið biðja ilt fyri 

tær, skal eg banna; allar ættir jarðarinnar 

skulu fáa signing av tær.” 1. Mós. 12,3. 

 

Emanuel Minos              

 

Sjónvarpstala skrivað niður eftir 

minninum.    

Effie Campbell  týddi. 
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Korn úr himli 

Mia Hallesby 

 

 

 

Á einum møti í Oslo greiddi hin enski 

skurðlæknin, Dr. Rendle Short professari 

frá einum undri, sum ein vinmaður 

hansara hevði upplivað. Vinmaðurin var 

trúboðari í Kina. 

 Í hansara sókn herjaði í 1914 ein 

ræðulig hungursneyð. Har var eingin 

matur, og tað vóru fleiri vikur, til kornið 

varð búgvið at heysta. Tað hjálpti einki, 

sjálvt um onkur gav teimum pengar.  
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Einki var at keypa. 

 Tað einasta, tey trúgvandi kundu 

gera, var at fara til Guds í bøn og bíða 

eftir Harrans hjálp. Tey vóru savnað í 

lítlu kirkjuni og róptu til Gud hin 

almáttuga í neyð síni. Triðja kvøldið fóru 

tey út og stardu upp móti himli. Tá sóu 

tey eitt myrkt skýggj á luftini, og tað 

kom nærri og nærri. Tá ið tað var beint 

uppi yvir teimum, duttu nøkur smá svørt 

fræ niður, og tey vórðu liggjandi á 

jørðini. Tað gjørdist skjótt greitt, at 

fræini vóru eitt slag av korni. Tað kom so 

ríkiligt niður, so at øll høvdu nóg mikið 

av korni, til teirra egna var búgvið at 

heysta. 

 Short professari hevði fingið eina 

fulla fløsku av hesum korni, tá ið 

vinmaður hansara, trúboðarin, var heima 

og ferðaðist. 

 Men ikki nóg mikið við tí. 

 Fleiri ár seinni segði trúboðarin 

nøkrum trúgvandi vinum í Kalifornia frá 

hesi hending. Ein lækni var hjástaddur. 

Hann segði, at hann um ta tíðina, tá ið 

henda løgna hending fór fram, var í Kina 

mangar míl norðan fyri sóknina hjá 

trúboðaranum. Ein dagin herjaði ein 

ógvislig ódn, og ein full kornløða varð 

tikin av storminum og førd burtur. 

Træfjalirnar frá løðuni, sum vóru tungar, 

duttu niður á staðnum, har læknin búði, 

men kornið var av vindinum ført suður 

eftir. Hetta kornið var sostatt Guds svar 

upp á bønirnar hjá trúboðaranum og 

teimum trúgvandi vinunum. 

     

 Effie Campbell umsetti. 
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