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Speisemi krossins 

 

 

Vit kenna øll spei ella ironi. Tað øvuta av 

tí, sum verður orðað, er tað, sum verður 

sagt. Spei kann vera stuttligt, prikandi ella 

beinleiðis ljótt. Eitt dømi kundi verið, at 

rúturin í bilinum var á gloppi, tá hann fór í 

bilvask. Tá man so kemur heim við reinum 

bili, sum er vátur innan, kann konan 

kanska svara: “Tú ert óførur, góði” við 

einum smíli. Tað er nokk ikki júst tað, hon 

meinar. Men spei førir til eina djúpari 

meining og kann hjálpa okkum at skilja 

hendingar.  

Matt. 27,27-50 er á tremur við speii, og 

hesum fara vit at hyggja at. Jesus er 

dømdur til krossfestingar, og tá á døgum 

var stutt millum dóm óg útinnan av 

dóminum.  

Tað fyrsta speiið í tekstinum er, at Tann 

háðaði kongurin er kongur. 

Matt 27,27-31 Tá tóku hermenn 

landshøvdingans Jesus við sær inn í 

borgina og savnaðu alla manningina uttan 

um hann. Og teir lótu hann úr og hongdu 

http://old.bibelselskabet.dk/farbib/web/matt/ch27/v27.htm
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eina skarlaksskikkju upp á hann; og teir 

flættaðu eina krúnu av tornum og settu 

honum á høvdið og góvu honum ein 

sevlegg í høgru hondina; og teir fullu á 

knæ framman fyri honum og hildu hann 

fyri háð og søgdu: »Heilur og sælur, tú, 

Jøda kongur!« Og teir spýttu á hann, og 

tóku sevleggin og slógu hann í høvdið á 

honum. Og tá ið teir høvdu spottað hann, 

lótu teir hann úr aftur skikkjuni og lótu 

hann í hansara egnu klæði; og teir fóru 

avstað við honum at krossfesta hann.  

 

Tað var siðvenja hjá rómverjum at buka 

tey, ið vóru avhoyrd, tí tey mettu, at 

sannleikan fekst fram á henda hátt. Men 

hermenninir gera meira enn hetta. Teir lata 

Jesus í eina skarlaksskikkju, geva honum 

tornakrúnu og sevlegg, sum ímyndar ein 

kongastav, í hondina. Á henda hátt háða 

teir Jesus. Hann, sum kallar seg jødakong. 

Nú skal hann latast í sum rættur kongur. 

Háðandi siga teir: “Heilur og sælur, tú, 

Jødakongur”. Hetta er rættur 

hermannahumor.  

 

Men tey sum lesa Matteus vita nakað 

annað. Hann byrjar sítt evangelium við at 

vísa á, hvussu Jesus er í ætt Dávid kongs. 

Ja, Jesus sjálvur byrjar sína tænastu við at 

siga: Vendið við, tí Guds ríki er í nánd. Ja, 

um hann profeterar Jesaja (9,6): Tí at barn 

er okkum føtt, sonur okkum givin, og á 

herðum hans skal høvdingadømið hvíla; 

navn hans skal verða kallað undur, 

ráðgevi, veldigur Guð, ævinnar faðir, 

friðarhøvdingi. 

Jesus er kongur, men ikki ein kongur sum 

aðrir kongar. Hansara ríki er ikki av hesum 

heimi. Í Kol. 1,16 lesa vit: tí at í honum 

vórðu allir lutir skapaðir í himnunum og á 

jørðini, hinir sjónligu og hinir ósjónligu, 

annaðhvørt tað eru hásæti ella harradømi 

ella máttir ella vald. Allir lutir eru skapaðir 

við honum og til hansara. 

Jesus er kongurin, sum enntá hevur skapað 

teir hermenn sum háða, píska, tornakrýna 

og krossfesta hann. 

 

Tað næsta speiið í tekstinum er, at Tann 

maktarleysi er alvaldur. Siðvenja var, at 

tann, ið krossfestast skuldi, sjálvur bar 

krossin til avrættingarstaðin. Síðan var 

tann seki hongdur á krossin, har hann, fyri 

at anda, mátti lyfta allan kroppin upp. At 

enda gjørdist vøddarnir so tilsýraðir, at 

tann krossfesti fekk krampa og kvaldist til 

deyðis. Hetta kundi tó taka tímar og enntá 

dagar.  

Krossfesting var ein so vanvirðisligur 

deyði, at rómverski søgufrøðingurin 

Cicero segði, at man enn ikki átti at hava 

krossfesting á munni, um man var 

hampafólk. Rómverskir statsborgarar 

kundu ikki avrættast við krossfesting, uttan 

so at boð komu um hetta beinleiðis frá 

keisaranum. Hetta var bert ein 

avrættingarháttur fyri trælir og fíggindar. Í 

krossfestingini var onki annað enn pína, 

ærumeiðing og vónloysi.  

 

Í Matt 27,39-42 lesa vit: Men tey, ið gingu 

tvørturvið, spottaðu hann og ristu við 

høvdinum og søgdu: »Tú, sum brýtur 

templið niður og byggir tað upp aftur eftir 

trimum døgum, bjarga nú tær sjálvum! Um 

tú ert sonur Guðs, tá stíg niður av 

krossinum!« Somuleiðis háðaðu 

høvuðsprestarnir hann í felagi við hinum 

skriftlærdu og hinum elstu og søgdu: 
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»Øðrum hevur hann hjálpt, men sær 

sjálvum er hann ikki mentur at hjálpa! 

Hann er kongur Ísraels! Lat hann nú stíga 

niður av krossinum, so skulu vit trúgva á 

hann!  

 

Í Rómverjaríkinum var deyðadómur fyri at 

gera seg inn á templini. Har vóru nógvar 

sektir og átrúnaðir, og rómverjar vistu, at 

teir mátti tryggja templini, um ikki 

uppreistur skuldi bresta á. Og júst tí royndi 

fólk at ákæra Jesus fyri at vilja bróta 

templið niður. Hetta var tó til fánýtis og 

Jesus verður krossfestur, fyri at gera 

fólkinum til vildar. Hjá Jóhannesi lesa vit, 

at lærusveinarnir eftir krossfestingina 

skilja, hvat Jesus sipaði til, tá hann tosaði 

um at bróta templið niður. Templið er jú 

staðið, har Gud møtir menniskjum. Í 

templinum varð ofrað, so fólk kundu fáa 

syndanna fyrigeving. Jesus sigur, at hann 

sjálvur er templið. Hann er ofrið, sum 

gevur fólkinum syndanna fyrigeving.  

Speiið er hetta: Júst tá Jesus er so 

maktarleysur, sum nakar gerast kann – tá 

hann líður á krossinum og er særdur og 

veikur – tá fremur hann størstu kraftargerð, 

ið heimurin hevur sæð. Hann er ávegis til 

deyða og uppreisn. Tann maktarleysi er 

ávegis at vinna á sjálvum deyðanum.  

Tað triðja speiið í tekstinum er, at Hann, 

ið ikki fær bjargað sær sjálvum, bjargar 

øðrum. Í Matt 27,41-42 lesa vit: 

Somuleiðis háðaðu høvuðsprestarnir hann 

í felagi við hinum skriftlærdu og hinum 

elstu og søgdu »Øðrum hevur hann hjálpt, 

men sær sjálvum er hann ikki mentur at 

hjálpa! Hann er kongur Ísraels! Lat hann 

nú stíga niður av krossinum, so skulu vit 

trúgva á hann! 

Hvat merkir tað at hjálpa? Orðið kann 

eisini umsetast at bjarga ella frelsa. Hjálp 

kann vera so nógv. Er tað fíggjarligt? 

Sálarligt? Fysiskt? Jósef fær at vita, at 

Jesus vil frelsa fólkið frá syndum tess. Og 

júst ta hjálpina er Jesus komin at geva. At 

frelsa okkum undan syndini.  

 

Høvuðsprestarnir vita, at Jesus hevur 

hjálpt nógvum. Hann hevur grøtt sjúk, 

hjálpt líðandi og tikið sær av teimum 

útstoyttu. Men sær sjálvum kann hann ikki 

hjálpa. Teir vilja hava hann at stíga niður 

av krossinum, so skulu teir trúgva honum. 

Men um hann hevði gjørt hetta, hvørjum 

høvdu teir so trúð? Teir høvdu kanska 

fallið á knæ í ovfarni, tí tað sanniliga var 

undranarvert. Men teir høvdu ikki fingið 

eina bíbilska trúgv á Jesus. Tí trúgv er ikki 

bara trúgv á, at Jesus er kongur. Nei, trúgv 

er álit á, at hansara blóð er ein nýggjur 

sáttmáli – at hann gevur seg sjálvan sum 

bót fyri okkara synd. Um hann steig niður 

av krossinum, so hevði ein slík trúgv ikki 

verið gjørlig.  

 

Speiið er, at tá prestarnir flenna og háða, er 

Jesus í holtur við at frelsa. Teir hildu, at 

hann ikki kundi frelsa seg sjálvan, tí hann 

var maktarleysur. Ongin stígur niður av 

krossinum, har herðmenn halda vakt. Men 

Jesus hevði longu sagt, at um hann vildi 

tað, so kom ein legión av einglum at hjálpa 

sær. Tað er sostatt ikki vantandi vald, men 

ynski um at frelsa mannaættina, ið helt 

Jesus fastan á krossinum.  

 

Tað fjórða speiið í tekstinum er, at Hann, 

ið rópar til Guds í maktarloysi, lítur á 

Gud. Í Matt 27,46 lesa vit: Men um 

níggjunda tíma rópaði Jesus við harðari 
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rødd og segði: »Eli, eli, lama sabaktani?« 

Tað er: »Guð mín, Guð mín, hví fórt tú frá 

mær?«  

Fleiri samtíðar gudfrøðingar hava tulkað 

Jesu orð sálarliga ella psykologiskt. Hóast 

Jesus hevði eitt tætt samband við Faðirin, 

so er hann nú í iva, um hann ger tað rætta. 

Fer hansara missión at eydnast? Hevur 

hann gjørt okkurt skeivt? Er Gud farin frá 

honum? Og tá Jesus kann uppliva hetta, 

hvussu nógv meira so ikki vit vanligu 

menniskju? 

 

Hendan tulkingin er ikki í samsvar við 

skriftina. Gaman í kunnu vit læra av Jesusi 

í liðingini. Men evangeliið vísir okkum 

ikki ein Jesus, sum sigur: “Ups, eg tók feil. 

Eg skuldi gjørt hetta ella hatta”. Jesus vísir 

allan vegin hvat hann vil og hvat hansara 

mál er. Tá hann sigur: ”Guð mín, Guð mín, 

hví fórt tú frá mær?” vísir tað, at hann er 

greiður yvir, at Gud Faðir er farin frá 

honum. Hann verður gjørdur til synd (2. 

Kor 5,21). Hann verður særdur vára synda 

vegna. Sundurbrotin vára misgerðar vegna. 

Okkum til friðar kom revsingin niður á 

hann  (Jes. 53). Orsakað av, at Jesus verður 

gjørdur til synd, at hann ber revsingina fyri 

mína og tína synd, fer Gud frá honum.  

 

Er hann í trongd? Ja. Í svárari pínu? Óivað. 

Men av tí at Jesus tekur synd heimsins á 

seg, fer Gud Faðir frá honum. Samfelagið 

ímillum Gud Faðir og Guds Son verður 

brotið. Málið er ikki, at Jesus vísir okkum, 

hvussu vit skulu líða, men at hann líður 

hetta, so at vit ganga frí. Jesus segði orðini 

”Gud mín Gud mín, hví fórt tú frá mær” 

fyri, at vit aldri um ævir skulu siga tey.  

 

Krossurin hevur ein vatnrættan og ein 

lodrættan bjálka. Tann vatnrætti rættir seg 

út til øll fólk, sum tekin uppá Guds 

kærleika. Tann lodrætti peikar upp eftir og 

minnir okkum á Guds heilagleika. 

Krossurin verður til, har bjálkarnir, Guds 

kærleiki og heilagleiki, møtast. Tað er har, 

tann elskaði syndarin verður fríkendur, 

uttan at Gud minkar um sína góðsku og 

rættvísi! 

 

Yvir krossin setti Pilatus eitt skelti. Á tí 

stóð: ”Jesus úr Nasaret, kongur jødanna.” 

Hetta stóð á grikskum, hebraiskum og 

latíni. Grikskt var málið, sum eyðkendi 

mentan, latín var málið hjá rómverjum, hjá 

hersetingarvaldinum og tað juridiska 

málið, ímeðan hebraiskt var tað málið, fólk 

á gøtuni tosaðu. Longu meðan Jesus 

hongur á krossinum, verður boðskapurin 

boðaður soleiðis, at øll skiltu, hvat stóð á 

skeltinum. Jesus er hin krossfesti kongurin, 

sum við at geva seg sjálvan vinnur okkum 

frelsu um ævir. Hann vann á synd og 

deyða og reis upp á triðja degi. Hann hevur 

fingið alt vald í himni og á jørð, og kallar 

okkum til at boða krossins boðskap víðari. 

Vit hava hoyrt gleðiboðskapin á okkara 

máli, og eru kallað at boða tað víðari til 

heimsins enda.  

Silas Olofson 
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Ísrael í 30 ár – og í 3000 ár 
 

Í samband við at Ísrael hátíðarhelt 70 árið fyri endurstovanini av landinum 18. apríl 2018 

hevur verið heitt á KMF um at printa eina greið, ið Uffe Nielsen hevði í Dimmalætting í 23. 
des. 1978. 

 

 
 

Shalom er tað hebraiska orðið fyri frið. 

Tað hevur ikki verið aktuelt í 30 ára søguni 
hjá ríkinum Ísrael í nýggjari tíð, men latið 

okkum nýta hátíðarárið til at síggja søguna 
hjá hesi tjóð í djúpari framtíðarútliti.  

 Vit hava hoyrt mangar 

viðmerkingar frá politiskum eygleiðarum, 
bæði úr Ísrael og teim arabisku londunum, 

men ein rødd er higartil bert komin 

spakuliga til orða, hóast hon kanska er tann 
týdningarmesta, tá talan er um Ísrael: 

Bíblian – og her serliga spádómarnir, 
profetiini, í Gamla Testamenti. 

 Henda søgubók jødanna verður av 

mongum í europæiska kristniheiminum 
mett sum eitt dustmettað petti av fortíðini 
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– áhugavert, men í dag einans av týdningi 

sum forsøga til Nýggja Testamenti, sum er 
tað eginliga. 

 Men verður leitað djúpari í gomlu 
frásøgunum og spádómunum, vísa tey seg 

at vera sera aktuel – eisini fyri Ísrael í 

árinum 1978 eftir Kristi føðing.  
 Her skal bert verða gjøgnumgingin 

ein einstøk tilburðarrøð í fornaldar jødisku 
søguni, sum á ein løgnan hátt tykisk at 

endurtaka seg í søgu nýggja jødiska 

ríkisins.  
 Hugleiðingarnar her byggja í 

grundheitunum á eitt bíbliunám, sum 
norski bíbliugranskarin O. K. Indergaard 

hevur gjørt – og vert er at leggja til merkis, 

at hugsunarhátturin í teimum varð settur 
fram longu í 1972.  

 Fyrst skal tó gevast eitt stutt yvirlit 
yvir tann partin av søgu Ísraels í 

fornøldini, sum viðvíkur hesi frágreiðing: 

 Aftaná deyða Salomon kongs í 932 
f. Kr. klovnaði kongaríkið í tveir lutir, tá ið 

tíggju av ættunum gjørdu uppreistur móti 
soni Salomons. Teir skipaðu norðurríkið 

Ísrael við Sikem sum høvuðsstaði, meðan 

tær seinastu ættirnar vóru verandi trúgvar 
og skipaðu suðurríkið Juda við Jerusalem 

sum høvuðsstaði. 
 Hvørki av teimum fekk tó langt 

æviskeið. Longu eini 200 ár seinni varð 

Ísrael týnt sum sjálvstøðug tjóð við 
assyrisku hertøkuna av landinum í 722 f. 

Kr. Juda ríki fekk eitt sindur longri freist, 
men í 581 f. Kr. lá eisini tað oyðið, aftaná 

at Jerusalem var hertikin, templið brent og 

øll týðandi í fólkinum burturflutt til 
Bábylon.  

 Undirganur Juda ríkis hendi tó 
stigvíst og er nágreiniliga uppritað í 

søguligu bókunum í Gamla Testamenti, 

m.a. í Kongabókunum og Nehemia bók. 
Tað er henda stigvísa týningin av tí 

seinasta frælsa jødiska ríkinum, sum á 
okkara døgum tykist at endurtaka seg við 

mótsettum fortekini – also sum ein stigvís 
blóman av tí frælsa jødiska ríkinum.  

 

Løgin spádómur 
Fyri uml. 400 árum síðani livdi í táverandi 

Palestina ein rabbi, Jitzhak Luria 

Ashkenasi, ið stóð á odda fyri synagoguni 
í býnum Zefat. Hann grundaði yvir 

profetiina í 38. kapitli, 8. versi í Ezekiel-
bókini, har Gud talar til 

heidningahøvdingan Gog í norði: 

 ”Eftir langa tíð skulu boð koma 
eftir tær; tá ið árini eru at enda, skalt tú 

ráðast á land, ið er sloppið undan svørði, á 
fólk, sum úr mongum tjóðum hevur verið 

savnað saman á Ísraels fjøllum, ið so leingi 

hava ligið í oyði, fólk, ið hevur verið flutt 
burtur úr tjóðunum og nú býr alt samalt 

ekkaleyst.” 
 At her verður sipað til eitt álop á 

Ísrael aftaná heimkomuna frá spjaðingini í 

ár 70 e. Kr., sást skilliga – men nær fór 
hetta álop at vera gjørt? Einasta ábending 

um tíðina lá i málberingini ”tá ið árini eru 
at enda” - men hvussu mong vóru tey ár, ið 

fyrst skuldu enda? 

 Í jødisku teologiini hava teir ein 
duldan týdning av teim hebraisku 

orðunum, sum m.a. byggir á eitt ávíst 
talvirði av teim einstøku bókstøvunum – 

nakað av sama slag kenna vit frá  latíni, 

har teir gomlu rómarar nýttu bókstavir sum 
tøl.  

 Hebraiska máliskan fyri orðini ”tá 
ið árini eru at enda” er acherit hajomin, Tá 

Ashkenasi rabbi roknaði út samlaða 

talvirðið í orðunum, kom hann til eitt so 
klombrut tal sum 2553 ár. So leingi skuldu 

jødarnir also vera spjaddir um alla jørðina, 
áðrenn teir aftur skuldu ”búgva saman 

ekkaleysir” í einum nýggjum Ísrael. Um 

hetta talið av árum varð lagt til tíðina, tá 
týningin av fornaldar Juda sum seinasta 

frælsa jødiska ríki fór fram, skuldi so statt 
verið komið fram til tað hvarvið, tá eitt 

nýtt jødiskt ríki skuldi verið stovnsett.  

 Fyri ein rabbi í miðøldini var ikki 
lætt at áseta nágreiniliga søguliga árstalið, 

tá Jerusalem varð lagur í oyði undir 
Nebukadnesar, men út frá teim gomlu 

frásøgnunum í 2. Kongabók, Jeremias o.fl. 
kundi hann tó seta tað millum 583 og 577 

eftir kristnari tíðarrokning. Tað er eftir 

jødiskari tíðarrokning (sum eyðvitað ikki 
góðkennir føðing Jesu sum søgunnar 
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umskifti) ár 3177-3183.  

 Afturat hesum legði hann talið av 
árum fyri mannminkan jødiska fólksins, ið 

hann also meinti var 2553 ár, og kom fra 
til árini 5730-5737 sum ”endin av árunum” 

tá Ísrael skuldi reisast sum sjálvstøðug 

tjóð. Tað er eftir kristnari tíðarrokning árini 
1970-1976.  

 At hetta fyri 400 árum síðani kundi 
verða sagt frammanundan einans við 22 

ára skeivleika, er í sjálvum sær 

hugvekjandi – serliga tá hugsað verður um, 
at einki menniskja í miðøldini kundi 

ímynda sær Ísrael endurføtt sum 
sjálvstøðug tjóð. 

 Á okkara døgum hava granskingar 

ásett tíðarhvarvið fyri stigvísa týning Juda 
ríkis við nógv størri nettleika, og tá ið O.K. 

Indergaard fór undir at brúka tey 2553 
árini saman við hesum. Komu enn meir 

undrunarverd úrslit fram. 

 

 Spádómurin gongur út 

 Grundtankin í hesari frágreiðing er 
also, at hendingarnar í fornøldini og tær 

samsvarandi hendingarnar á okkara døgum 

fara fram nágreiniliga javnsett, parallelt, 
við sama fráleika í árum, nevnliga 2553 

árum sum ásett av Ezekiel profeti.   
 Ein frágreiïng um tað jødiska árið 

má her verða givin. Tað gongur ikki sum 

okkara frá januar til januar, men byrjar í 
marts-apríl við páskunum. Hvørt av teim 

religiøsu jødisku árunum í eftirfylgjandi 
frágreiðing fevnir um av okkara árum.  

 Fyrsta tíðarbil: 605 f. Kr. 

Nebukadnesar hertekur Juda ríki, Dánjal 
verður fluttur til Bábel (Dánjal 1,1-7). 

 -605+2553 = 1948-49: Ísraels 
endurføðing sum sjálvstøðugt ríki, 1. 

kríggið móti arabarum. 

 Annað tíðarbil: 597 f. Kr. 
Nebukadnesar hertekur Jerusalem og flytur 

burtur Jójakin kong og ein part av 
fólkinum (2. Kongabók 24,10). 

 -597+2553 = 1956-57: Sinai-
herðferðin, 2. kríggið móti arabarum. 

 Triðja tíðarbil: 586 f. Kr. 

Nebukadnesar hertekur aftur Jerusalem, 
býurin og templið verða brend. Sedekias 

kongur og meginparturin av fólkinum 

verður flutt til Bábel (2. Kongabók 25,1-
21).    

  -586+2553 = 1967-68. 6-
dagakríggjið, hvar Ísrael hertekur restina 

av tí gamla Jerusalem við m.a. 

Grátimúrinum. 
 Fjórða tíðarbil: 581 f. Kr. Fjórða 

og seinasta burturflytingin til Bábel 
(Jeremia 52,30).  

 -581+2553 = 1972-1973. Jom 

kippur kríggið, har Ísrael verður álopið á 
”stóra sáttargerðardegnum” og fyrst aftaná 

einar tveir dagar í verjustøðu kann fara 
undir eitt álop, ið m.a. førir til uppaftur 

størri hertøku í Golanhálendinum. 

 So langt sum higartil eru 
hendingarnar í okkara tíð also farnar fram 

javnsett við hendingarnar í fornøldini. Tað 
er sama áratal ímillum tær, men har 

jødarnir tá mistu meiri og meiri av lendi 

fyri hvørt kríggj, taka teir nú meir og meir.  
 

 Tey næstu árini 
 Tað er freistandi her at leingja 

linjuna út í framtíðina og royna at síggja, 

hvat ið víðari kann henda við Ísrael. Vit 
kenna framhaldandi hendingarnar í 

fornøldini – halda vit fram við at leggja tey 
2553 árini afturat árstølunum tá, nær 

kemur so nakað avgerandi at henda aftur? 

 Fimta tíðarbil: 572 f. Kr. Undir 
fólksins útlegd í Bábel fær Ezekiel profetur 

eina uggandi sjón um nýggja templið, ið 
byggjast skal í Jerusalem aftaná  

heimkomuna (Ezekiel 40). Henda sjón 

kemur 14 ár aftaná at býurin var hertikin 
fyri seinastu ferð av Nebukadnesari.  

 -573+2553 = 1981-1982. Hesi árini 
fara væntandi at standa í tekini tempulsins 

– antin verður tað endurreist, ella verður 

eitt annað slag av andligari máttmiðstøð 
skapað. 1981 er 14 ár aftaná at gamli 

býarparturin varð hertikin av Ísrael í 1967.  
 Sætta tíðarbil: 561 f. Kr. 

Nebukadnesar II doyr, Jójakin kongur 
verður náðaður og latin leysur úr 

fongslinum (2. Kongabók 25,27-30).  

 -561+2553 = 1992-1993. Ætlast at 
vera mundið fyri seinasta stóra kríggj 
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Ísraels, sum kemur í hæddina í 

bardaganum á Harmageddonfløtuni í 
norðara parti av Ísrael. Tað er óvanliga 

dramatiska sjónin hjá Ezekiel av hesum 
bardaga, ið er grundarlagið undir hesi 

frágreiðing (Ezekiel 38 og 39). Sambært 

hetta kemur Gud her opinlýst at leggja upp 
krígsgongdina og bjarga fólki sínum frá tí 

11. tímanum: ”Eg skal kunngera heilaga 
navn Mítt, og ikki longur lata heilaga navn 

Mítt verða vanhalgað – og tjóðirnar skulu 

sanna, at Eg eri Harrin, hin heilagi Ísraels”. 
 

 Arabisku ríkini 
 Vell! sigur nú kanska tann pøsti 

lesarin – hetta ljóðar altsamalt mikið 

áhugavert, men er tað nú ikki eitt sindur ov 
fantastiskt, at trúgva, at tær gomlu 

moldkendu hendingarnar so nógvar øldir 
undan okkum kunnu avgera, hvat kemur at 

henda í okkara nýmótans tíð? 

 Eg vil svara við einum 

mótspurningi: Var tað nú ikki eitt sindur ov 

fantastiskt at trúgva í 1944, tá leivdirnar av 
europæiska jødadóminum vóru knústar í 

fangalegum Hitlers, at trý ár seinni kundi 
frælsa jødiska ríkið skipast, sum jødar 

kring allan heim høvdu longst eftir í 1900 

ár? 
 Men eisini fyri Egypt og hini 

arabisku ríkini hevur Gud tilbúgvið eina 
stórsligna framtíð, hvar teir fyrrverandi 

deyðsfíggindarnir koma til sættis í 

viðurkenningini av tí eina sanna Gudi: ”Á 
tí degi skal Ísrael verða sjálvur triði saman 

við Egyptalandi og Assurlandi – verða á 
miðjari jørðini ein signing, ið Harri 

herliðanna skal vælsigna við hesum 

orðum: »Signað veri fólk mítt, Egyptaland 
og Assurland, handaverk mítt, og Ísrael, 

arvalutur mín.” 
 

Grein eftir Uffe Nielsen, Dimmalætting 

23. des. 1978. 
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Er glatanin sett úr gildi? 

Summi trúgvandi fólk í Noregi og 

aðrastaðni stíga brádliga fram og 

siga, at glatanin er sett úr gildi. Hví 

skulu vit reka missión, um glatanin 

er avlýst? So hevur Jesus útstaðið 

svára líðing og er deyður til einkis. 

 Jesus talar sjálvur um glatanina 

í Jóhs. 3,16. Her tosar hann bæði 

um ævigt lív og glatan. Bíblian 

lærir, at tað eru tvær útgongdir út 

úr hesum lívi, og tí er alneyðugt at 

reka missión. Jesus legði dent á tað 

og segði: “Hesi skulu fara burtur til 

æviga revsing, men hini rættvísu til 

ævigt lív.” Matt. 25,46 

 Í 1950-árunum talaði Ole 

Hallesby professari í norska 

útvarpinum, og tað elvdi til hitt 

sonevnda “helvitis kjaki” í Noregi. 

Kristian Schjelderup bispur 

stuðlaði Hallesby. Eftir hetta 

hoyrdist minni og minni til evnið. 

Vit standa í vanda fyri at ofra 

sannleikan í ræðslu fyri at gerast 

illa umtókt. Jesus setti ikki helviti 

úr gildi, men hann hótti heldur 

ongan við helviti. 

 

Effie Campbell umsetti. 
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Várstevna Kirkjuliga Missiónsfelagsins 

27-29. apríl var várstevna Kirkjuliga Missiónsfelagsins í Missiónshúsinum í Havn. Stevnan 

eydnaðist væl og undirtøkan var góð. Her eru nakrar myndir frá stevnuni. 
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Bíbliunnar moralur er ikki avoldaður 

Anne Gustavsen 

 

Bíbliunnar moralur er ikki avoldaður. 

Kristin hava verið uppií at evna hetta 

landið. Vit mugu kunngera tann 

sannleikan, at Jesus setir okkum í frælsi 

frá syndini. Vit mugu vísa menniskjum 

rætta kós og hava umsorgan fyri teimum. 

 Okkara uppgáva er at prædika 

evangeliið og samstundis vera ein 

profetisk rødd í tíðini. Tað skal gerast 

týðiligt og við frímóði. Vit hava 

uppskriftina upp á besta samfelagið at 

vaksa upp í. Eitt tannleyst evangeliið 

broytir einki. Jesus hataði syndina, men 

elskaði syndaran. Vit mugu hava sannan 

kærleika til syndaran eins og Jesus og 

vera trúgv móti orði hansara. 

 Svarið er ikki at linka krøvini og gera 

eina neyðsemju. Vit skulu ikki broyta 

evangeliið eftir dagsins ráki. Fólk flyta 

mørkini alla tíðina. Vit skulu seta Guds 

orð fremst. Vit umsita ikki loyvini at 

synda, men skulu boða syndanna 

fyrigeving. Tað, sum er grundleggjandi, 

kann ikki vikast. Um vit ikki eru týðilig, 

hvør skal so vera týðiligur? Vit kunnu 

ikki gera eina neyðsemju við Guds orð í 

einum ynski at náa út til onnur við 

evangeliinum. 

 Vit mugu lurta eftir tí, sum Bíblian 

sigur, meir enn hvat ið onnur royna at 

siga okkum. Vit mugu hava ærufrykt fyri 

Gudi og orði hansara, sum stendur fast til 

ævigar tíðir. 

 

Effie Campbell umsetti.



                                                                                                             Nr. 3   Mai 2018   69. árið 
 

12 
 

Bókin uttan orð 

 

 
 

Ein nýggjur lærari var komin at undirvísa í 

einum bíbliuflokki fyri børn. Lærarin var 

fittur og blídligur og ógvuliga nærlagdur. 

Hansara hægsta ynski var at peika 

børnunum á Jesus. 

  

Teksturin henda dagin var um Jóhannes 

doyparan, sum eisini peikaði á Jesus og 

segði: “Sí, Guds lambið, sum ber synd 

heimsins!” 

  

“Hvat er synd?” spurdi lærarin. 

 “Tað er alt tað skeiva, vit gera,” 

fekk hann sum svar. 

 “Er tað bara alt tað skeiva, vit 

gera?” 

 “Nei, tað er eisini alt tað skeiva, vit 

siga,” segði ein. 

 “Ja, og alt tað skeiva, vit hugsa,” 

legði ein stórur drongur afturat. 

 “Ja, rætt er tað. Um eg skuldi 

hugsað mær syndina sum ein lit, hvønn lit 

halda tit so, at eg hevði givið henni?” 

spurdi lærarin. 

 “Svartan,” róptu fleiri í senn. 

 “Rætt. Syndin er svørt. Men man 

tað ikki vera nakar, sum er førur fyri at 

gera hjarta okkara, sum er svart av syndini, 

reint aftur?” 

 “Jú, Jesus.” 

 “Nær gjørdist hann førur fyri tí?” 

 “Tá ið hann doyði á krossinum,” 

svaraðu fleiri. 

 “Ja, tað er so vist, so vist. Tá ið 

Jesus hekk á krossinum, var hann tað Guds 

lambið, sum bar allar heimsins syndir. 

Duga tit eitt skriftstað, sum við øðrum 

orðum sigur okkum tað sama?” 

 Kvirt var eina løtu. So segði ein av 

teimum størru gentunum: “Blóð Jesu, 
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sonar hansara, reinsar okkum frá allari 

synd.” 

 “Rætt er tað, Maria.” 

 Lærarin fór á føtur og stillaði seg 

framman fyri børnini. Hetta evnið var 

hansara hjartamál, og røddin var so innilig, 

tá ið hann talaði til teirra um Jesu stóra 

kærleika til øll menniskju og at endanum 

segði: “Sum tað er undurfult at hugsa sær, 

at hann er komin til øll okkum, sum vilja 

hoyra honum til, og hann hevur vaskað 

allar syndablettirnar burtur við blóði 

sínum, so at hjartað hjá okkum kann blíva 

so reint sum hin hvítasti kavin.”  

 Tað var, sum nakað av tí reinu 

himmalsku luftini fylti stovuna, og øll 

sungu við av heilum huga “Guds lambið 

sjá, sum krossi á burt syndir hevur borið...” 

 “Í dag skal eg vísa tykkum nakað 

sjáldsamt,” segði lærarin, tá ið tey vóru 

liðug at syngja. Hann fór yvir til skápið og 

kom aftur við einari bók, sum hann rætti 

upp. 

 “Tað skal eg siga tykkum, hetta er 

ein sjáldsom bók.” 

 “Hon sær so tunn út,” var tað ein, 

sum segði. 

 “Ja, tað er púra rætt, tí tað eru bara 

fýra bløð í henni og eingir bókstavir. Og 

kortini rúmar hon lívssøguna hjá einum 

menniskja. Tað er mín lívssøga, sum 

stendur skrivað her, og eg vóni, at hon 

eisini verður lívssøgan hjá øllum tykkum, 

sum sita her í dag.” 

 Spenningurin var stórur. 

 Lærarin stillaði seg framman fyri 

børnini og rætti bókina høgt upp, so øll sóu 

hana. So læt hann hana upp og vísti 

teimum fyrsta blaðið. 

 Tað var svart. 

 Eitt svart blað, hvat mundi tað hava 

at týða? Lærarin hjálpti teimum og setti 

spurningin: “Minnast tit, hvat ið svarti 

liturin skuldi ímynda?” 

 “Syndina,” róptu tey. 

 Hann blaðaði um. Næsta blaðið var 

reytt. 

 “Skilja tit, hví eitt reytt blað kemur 

beint eftir tað svarta?” 

 Mong skiltu tað; men tað var ikki 

so lætt at siga tað við orðum. 

 “Nú, Maria, eg veit, tú kennir 

svarið.” 

“Blóð Jesu, sonar hansara, reinsar okkum 

frá allari synd,” svaraði Maria aftur. 

 “Ja, betri kann tað ikki sigast,” 

segði lærarin og blaðaði um og vísti tað 

triðja blaðið, sum var hvítt. 

 “Hvussu verður okkara syndiga 

hjarta, tá ið tað er reinsað í Jesu blóði?”  

 “Hvítt,” søgdu summi. “Reint,” 

søgdu onnur. “Sum kavi,” var tað ein, sum 

segði. 

 “Øll svørini eru røtt,” segði lærarin. 

“So reint verður hjarta okkara, tá ið vit lata 

Jesus reinsa tað.” 

 “Men eitt blað er eftir enn,” segði 

lítli Eirikur. Hann var so ágrýtin, at hann 

var farin á føtur. 

 “Ja, bíða mær,” segði lærarin og 

blaðaði um, og hvat sóu tey nú! 
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 Eitt vakurt, gylt blað, sum lýsti 

móti teimum. 

 “Og hvat halda tit so, at eitt blað úr 

gulli skal merkja?” spurdi lærarin og rætti 

bókina høgt upp í loft. 

 “Himmalin, himmalin,” kom svarið 

úr øllum ættum. 

 Børnini sluppu at sita eina løtu og 

hyggja at tí gylta blaðnum. So læt lærarin 

bókina aftur og segði: “Nú skilja tit, at 

skulu vit koma til himmals, má Jesus 

reinsa okkara syndiga hjarta við blóði 

sínum. Einki syndigt ella óreint sleppur inn 

hagar. Og nú skilja tit helst, at eg fegin vil 

hava, at innihaldið í hesi bók skal vera mín 

lívssøga og eisini lívssøgan hjá tykkum, 

sum eru samankomin her í dag. Gloymið 

ongantíð, hvat ið “Bókin uttan orð” hevur 

at siga tykkum, og fyri at tit betur skulu 

kunna minnast, hvat ið hon er um, so 

kunnu tit, tá ið tit koma til hús, blaða upp í 

“Bókina við Orðum”, nevniliga okkara 

kæru Bíbliu, og har lesa Opinberingina 

7,14-15. Har stendur skrivað um ta svørtu, 

reyðu, hvítu og gyltu síðuna.” 

  

Tá ið Maria kom til hús, segði hon 

mammu sínari, hvat ið tey høvdu lært í 

bíbliuflokkinum. Mamman fór á føtur og 

segði: “Vit eiga eina sovorðna bók.” 

  

Hon kom aftur við bókini. Munurin á hesi 

og tí hjá læraranum var bara tann, at 

perman á hesi var grøn. 

  

So segði mamman: “Nú skal eg læra teg 

um ta grønu síðuna. Um tú hevur biðið 

Jesus reinsað hjartað, so vil Gud, at tú 

skalt læra hann betur at kenna. Vit kunnu 

eisini siga, at Gud vil, at tú skalt vaksa í 

trúnni á Jesus dag eftir dag. Perman er 

grøn, tí hon skal minna okkum á at vaksa, 

eins og tær grønu planturnar í náttúruni. 

Tú veksur í tínari trúgv, tá ið tú tosar við 

Gud hvønn dag, tað vil siga, tá ið tú biður. 

Sig honum alt, sum hendir í lívi tínum - 

bæði tað góða og tað vánaliga. Tað er 

týdningarmikið, at tú minnist at biðja Gud 

fyrigeva tær, tá ið tú syndar. Bið Gud 

hjálpa tær at lata vera at synda. 

  

Tú lærir eisini meira um Gud, tá ið tú lesur 

í Bíbliuni, og tá ið tú ert saman við øðrum 

trúgvandi.” 

“Hatta er ein snild bók,” helt Maria fyri. 

  

“Ja, tað er tað,” segði mamman. “Hon er 

meira enn hundrað ára gomul. Eg veit ikki, 

hvør ið fann uppá at gera hana; men hon er 

ógvuliga góð, tá ið tú skalt greiða nøkrum 

frá evangeliinum.” 

“Ja, og øll kunnu “lesa” hana, eisini tey, 

sum eru orðblind,” segði Maria. 

  

“Tað hevur tú rætt í,” segði mamman. 

“Tær gomlu bøkurnar høvdu bara fýra litir. 

Seinni hevur onkur funnið upp á tann fimta 

litin og gjørt permuna grøna.” 

  

Maria reistist og fór eftir tekniblokki og 

litblýantum. “Nú fari eg at gera mær eina 

sovorðna bók,” segði hon.  

       

Effie Campbell ums 
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Tá sang Móses 

 

Er tað natúrligt altíð at syngja? Summi 

elska at syngja. Øðrum dámar tað ikki. 

Eg eri mitt ímillum. Tað stendur ikki, at 

vit skulu syngja uttan íhald, men tað 

stendur, at vit skulu biðja uttan íhald! (1. 

Tess. 5,17) Paulus undirvísir okkum í, 

hvussu tað skal vera, tá ið vit koma 

saman í Guds húsi. (Sí 1. Kor. 14,26) 

Sálmurin hoyrir uppí, men saman við 

øllum hinum. 

 Søga Ísraels líkist akkurát lívinum. 

Tað gongur upp og niður. Í mong ár 

hersettu fíggindar landið, ella jødarnir 

vórðu riknir út úr landi sínum. Í 

tíðarskeiðum, har mótgangurin var 

sterkur, var ikki altíð so lætt at syngja 

lovsangir. Sí Sálm 137. Jødarnir vóru 

herleiddir til Bábel. Teir grótu, tá ið teir 

mintust Zion. Teir, sum høvdu herleitt 

teir bóðu teir syngja ein sang, og teir 

bóðu teir gleða seg og søgdu: “Syngið 

fyri okkum úr Zionssongum!” 

 Men jødarnir høvdu hongt hørpurnar 

frá sær. Teir søgdu: “Hvussu kunnu vit 

syngja Harrans sangir í einum 

fremmandum landi?” Jødarnir gloymdu 

ongantíð Jerusalem, men teir kundu ikki 

syngja á fremmandari grund. Eg skilji so 

væl jødarnar. Tað eru umstøður, har tað 

er ónatúrligt at syngja. Kvirra ella ein 

innara bøn er meira natúrligt – ella eitt 

róp til Guds í støðuni, tá ið tað er myrkt 

ella torført. 

 Bíblian vísir eisini fyrilit fyri, at 

okkara støða kann vera ógvuliga 

umskiftandi. Hygg, hvat ið Jákup 

skrivar: “Hevur nakar av tykkum tað 

ringt, tá biði hann; veit nøkrum væl við,  

 

tá syngi hann lovsong!” Jákup 5,13 

Vísmaðurin sigur, at tað er ein avmarkað 

stund fyri alt: “At gráta hevur sína tíð, og 

at læa hevur sína tíð; at syrgja hevur sína 

tíð, og at dansa hevur sína tíð.” Præd. 

3,4. 

 Vit mugu ikki pressa fólk at syngja. 

Vit mugu heldur mæla fólki til at vísa 

ærligar og sannar kenslur í Guds húsi. 

Gud kennir okkum jú út og inn. Eg eri 

glaður, at tað eisini eru sorgarsangir í 

Bíbliuni, ella neyðarróp! 

 Tá sang Móses! Hetta bendir á, at 

hann ikki altíð sang. Í roynd og veru var 

Móses bæði trekur, og hann hevði eisini 

undirlutakenslur. Hygg at hesum 

skriftstøðum, tá ið Gud kallaði hann. 2. 

Mós. 3,11 og 4,10-12. 

 Móses leiddi eitt stríggið og treiskt 

fólk. Hann hevði tað als ikki lætt. Nú 

vaksa trupulleikarnir upp um høvdið á 

honum: Hann stendur við fólki sínum 

framman fyri Reyðahavinum. Vegurin 

frameftir er tískil stongdur. Aftanfyri 

kemur herur Faraos stormandi. Eingin 

rýmingarleið var hjá Mósesi. Tað var 

fullkomiliga svart. 

 Gud talar við Móses: “Óttast ikki, 

men standið stinnir, so skulu tit síggja 

frelsu Harrans, ið hann vil lata vera 

tykkum fyri í dag. Harrin vil berjast fyri 

tykkum, men tit skulu halda tykkum 

kvirrar!” 2. Mós. 14,13-14. Móses fekk 

boð um at rætta hondina út yvir havið, 

og tey gingu gjøgnum havið á turrari 

grund. Tá ið herur Faraos so aftaná fór 

gjøgnum havið, segði Gud við Móses:  
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“Rætt hond tína út yvir havið.” Tá kom 

havið aftur, og herur Faraos druknaði. 

 Tað er eftir hesa stórhending, at 

skrivað stendur: TÁ SANG MÓSES ( og 

ísraelsmenn) til Harrans. 2. Mós. 15,1-3. 

 Tað er ikki altíð, at vit kunnu syngja 

her. Men tað er tann seinasti sangurin, 

sum er hin týdningarmesti. Ein dag skal 

Guds meinigheit syngja. Tá skal 

sangurin ljóða sum brúsið av mongum 

vøtnum. Opb. 19,6-9. 

 Eg gleði meg! 

      

 

 Effie Campbell umsetti. 
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