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Tú kanst SIGRA á ótta 
Øll foreldur vilja verja børn síni. Tey ávara 

tey móti tí, sum er vandamikið, sum t.d. at 

stíga út á tunnan ís ella at ganga úti í myrkri 

uttan endurskin. Ótti, sum hevur sum 

endamál at verja og varðveita lív, er sunnur 

ótti. Uttan hann kundu vit gjørt okkurt býtt. 

Virðing fyri ferðslu, villum djórum og 

nátturukreftum er púra í lagi. Hesin óttin er 

gudgivin, og okkum tørvar hann fyri at 

yvirliva. 

 Men á sama hátt, sum eldur kann vera 

bæði vinur og fíggindi, verður óttin ein 
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fíggindi í tí løtu, hann tekur ræði og lammar 

okkum. Henda kalda óttan, sum ger okkum 

avlamnan, brúkar djevulin at hava tamarhald 

á okkum, og hann ger nógv um seg í 

heiminum í dag. 

 Tað er ikki so løgið, at fólk gerast bangin. 

Eingin vil vera offur fyri flogvanlukkum, 

bumbuálopum ella vandamiklum virusum. 

Tað er klókt at brúka skilið og vera fyrivarin 

og at verja seg og síni. Men um vit verða so 

ræðslusligin, at vit gevast at liva sum vanligt, 

er tað óttin, sum valdar okkum. Bíblian 

ávarar áhaldandi móti at lata óttan taka 

valdið á okkum. Vit hava sterk lyfti um Guds 

varðveitslu og vernd: 

 “Óttast ikki, tí at eg eri við tær, lat ikki 

hugin bila tær, tí at eg eri Gud tín, eg styrki 

teg við høgru hond rættlætis míns, eg hjálpi 

tær og styði teg.” Jes. 41,10 

 “Harrin skal sjálvur ganga undan tær; 

hann vil vera við tær og ikki sleppa tær ella 

geva teg yvir; tí skalt tú ikki óttast og ikki 

vera ræddur!” 5. Mós. 31,8 

 Men hvussu er tað møguligt at skáka sær 

undan óttanum? Skilið sigur okkum, at vit 

mugu taka eina avgerð til støðuna, so sum 

hon er. Um tú ert í einum brennandi húsum 

ella í einum søkkandi báti, mást tú gera tað, 

tú kanst, at bjarga lívinum. Men um tú hevur 

eitt opið vindeyga við sløkkistiga ella ein 

bjargingarflaka tætt hjá tær, er ikki sama 

grundarlag at óttast. Soleiðis er tað við 

honum, sum setir sítt álit á Gud. Tú kanst 

uppliva sovorðið, sum er skelkandi; men tú 

hevur eina sterka og álítandi grund undir tær 

í lívinum, og tí er ikki neyðugt hjá tær at lata 

óttan lamma teg. Tú kanst vera tryggur í 

Gudi í øllum lívsins viðurskiftum: 

 “Harrin er ljós og frelsa mín, hvønn skal 

eg óttast? Harrin er lívs míns vernd, hvønn 

skal eg ræðast? Tá ið níðingar at mær 

nærkast fyri at eta mítt kjøt, so eru tað 

fíggindar mínir og øvundarmenn, ið sjálvir 

snáva og falla. Tá ið herlið at mær søkja, ikki 

hjarta mítt óttast; tá ið ófriður móti mær rísur, 

eg havi tó gott troyst. Eittans eg havi biðið 

Harran um, eina hetta stundi eg á: at eg má 

búgva í Harrans húsi allar mínar lívsins 

dagar, fyri ástríki Harrans at skoða og grunda 

í templi hans. Tí hann meg goymir í sínum 

høli á mínum vanlukku degi, meg fjalir í 

skjóli í sínum tjaldi, tá ið neyðin gerst mær 

ov stór.” Sálm. 27,1-5 

 Dávid vitnar her um sín tryggleika í síni 

støðu mótvegis Gudi. Hann hevur lagt seg í 

Guds hond og lítur á umsorgan hansara. Tey, 

sum eru frelst, hava eina serliga vernd, tá ið 

ólukkan rakar. Um tað kortini hendir okkurt 

við okkum, mugu vit leggja tað upp í Guds 

hendur og líta á, at hann veit best. Sum Jesus 

segði: 

 “Verða ikki tveir spurvar seldir fyri ein 

skilling? Og ikki ein teirra fellur til jarðar 

uttan vilja faðirs tykkara. Men á tykkum eru 
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enntá øll hárini á høvdi tykkara tøld. Óttist 

ikki, tit eru meira verdir enn mangir 

spurvar.” Matt. 10,29-31 

 Tað er ikki tilvildin, sum ræður í lívi 

okkara. Vit hava ein Faðir, sum vakir yvir 

okkum. Og harafturat hevur hann lovað 

okkum einglavernd: 

 “Harrans eingil kring teir stendur, ið 

hann óttast, og hann teimum bjargar.” Sálm. 

34,8 

 Til tín, sum óttast tað, sum framtíðin 

kanska førir við sær: Jesus hevur mælt 

okkum til ikki at óttast, men at líta á hann. Tá 

ið Jairus fekk boðini, at dóttir hansara var 

deyð, og at eingin vón var, talaði Jesus trúgv 

til hansara: 

 “Óttast ikki! Trúgv eina!” Mark. 5,36 

 Trúgvin elvdi til eitt undurverk. Lívið 

vann á deyðanum. Endamál okkara er 

himmalin, og hagar koma øll, sum hava givið 

Jesusi sítt lív. Og hevur tú ikki gjørt tað enn, 

so stendur hann har og bíðar, at tú skalt 

koma. Alt er til reiðar fyri teg. Eitt ríkt lív 

liggur framman fyri tær, uttan mun til tínar 

umstøður. Tann, sum hevur Jesus, hevur alt. 

 Undir einari samrøðu um heimsstøðuna 

segði ein kona: “Tú mást hava trúgv upp á 

framtíðina.” Onkur, sum hoyrdi hetta, 

svaraði: “Ja, men tú mást hava okkurt at 

byggja trúnna á.” Tá ræður um at finna tað 

grundarlagið, sum ikki svíkur. Um tú bara 

trýrt upp á menniskju og teirra møguleikar, 

er tað sum at líta á eitt rotið brandtog, ella 

sum at javnviga á einari línu uttan trygdarnet. 

Fyrr ella seinni endar galið. Tað ræður um at 

skilja, at tað einasta, sum nyttar, er, at 

menniskjað livir í sátt og semju við Skapara 

sín og gevst at gera uppreistur móti honum. 

 Menniskjað hevur heilt síðani 

syndafallið í Edens urtagarði verið 

fíggindaliga sinnað móti Gudi. Tí mátti hin 

reini og heilagi Guds sonur, Jesus, doyggja 

fyri synd menniskjans soleiðis, at tey skuldu 

fáa møguleikan aftur at liva í sátt og semju 

við Gud og verða bjargað í ævinleikanum. 

Taka vit ímóti hesum og geva Jesusi lív 

okkara, fáa vit eitt grundarlag, sum ongantíð 

svíkur. Tá kunnu vit vera trygg gjøgnum alt, 

sum hendir. Ein enskur bispur hevur sagt: 

“Tað týdningarmesta er ikki at hava stóra 

trúgv, men at hava trúgv á ein stóran Gud.” 

 Í kjalarvørrinum á sorgarleikinum í USA, 

har yvirgangsmenn flugu inn í World Trade 

Center og oyðiløgdu tað, eru tað mong, sum 

ikki tora at ferðast við flogfari. Í hesum 

sambandi segði eg við ein, sum eg tosaði við, 

at vit máttu seta okkara álit á Gud. Hetta 

fólkið svaraði mær aftur: “Ja, men tað vóru 

óivað mong kristin, sum doyðu í hesari 

vanlukkuni.” Ja, tað vóru tað óivað. Vit vita 

øll, at kristin eisini uppliva slíkt, sum er ónt 

og sárt. Munurin er, at tey hava Gud við sær 

gjøgnum alt, sum hendir. Seta vit okkara álit 

á Gud, vil hann venda tað ónda til okkurt 
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gott. Og sjálvt um tað skuldi enda við 

deyðanum, vita vit, at mál okkara er 

himmalin, og at vit koma hagar í øllum 

førum. Hesin tryggleikin ger, at lívið fær eina 

heilt nýggja vídd, eitt nógv størri 

framtíðarútlit: 

 “Tí at um vit liva, so liva vit Harranum, 

og um vit doyggja, so doyggja vit Harranum; 

annaðhvørt vit tí liva ella doyggja, hoyra vit 

Harranum til.” Róm. 14,8 

 Kristin fólk kunnu enda í neyðum og 

vanlukkum; men Gud gevur teimum eina 

eydnusama útgongd: 

 “Mangar neyðir eru einum rættvísum 

fyri, men Harrin honum bjargar út úr teimum 

øllum” Sálm. 34,20 

 Paulus var ofta í lívsvanda, og hann 

endaði lív sítt sum blóðvitni. Men hann 

dýrmetti Gud gjøgnum alt: 

 “Og tað er inniliga tráan mín og vón, at 

eg í ongum luti má verða til skammar, men 

at Kristus, sum altíð, soleiðis eisini nú, í 

øllum frímóði má verða dýrmettur í likami 

mínum, annaðhvørt við lívi ella við deyða.” 

Fil. 1,20 

 Tá ið vit hava givið Jesusi lív okkara og 

liva samsvarandi vilja hansara, hava við vald 

yvir djevlinum og øllum verki hansara. (Luk. 

10,19) Vit mugu bara vera greið yvir tað og 

læra at brúka henda myndugleikan. Nakað av 

tí fyrsta, vit mugu læra, er at taka ræði á 

óttanum í Jesu navni, tí ótti er eitt av 

vandamiklastu vápnum djevulsins. Hann 

brúkar tað at lamma okkum, soleiðis at vit 

einki skulu gera fyri Gud. Ein sovorðin ótti 

er ein andsmakt; men vit hava ein sterkari 

Anda við okkum, Heilaga Andan: 

 “Tí at ikki gav Gud okkum mótloysis 

anda, men kraftar og kærleiks og hóvsemis 

anda.” 2. Tim. 1,7 

 Djevulin óttast kristin, sum brúka sín 

andaliga myndugleika. Í Jesu navni kanst tú 

áleggja óttanum at víkja og sýta fyri at lata 

teg stýra av ótta. Áðrenn úthelling Heilaga 

Andans á hvítusunnu vóru lærusveinarnir 

bangnir og fjálturstungnir, eisini Pætur. Men 

tá ið hann varð blivin útgjørdur við Heilaga 

Andans kraft, steig hann óræddur fram og 

boðaði evangeliið við tí úrsliti, at 3000 

menniskju vendu við. Henda andans kraft var 

tað, sum gjørdi, at kristin stóðu føst á trúgv 

sína, sjálvt um tey vórðu hótt við deyða. 

 Jesus bað einaferð Pætur koma út til sín 

á vatninum, og hann fór til gongu; men tá ið 

hann sá aldurnar, varð hann bangin og tók at 

søkka. Guds kraft helt uppat at virka. Her 

síggja vit, hvussu óttin lammar. Men hyggja 

vit áhaldandi á Jesus, kunnu vit vera trygg í 

øllum lívsins viðurskiftum. 

 Uttan mun til, hvat ið hendir í verðini, vil 

Jesus, at vit skulu varðveita friðin: 

 “Tá ið tit hoyra um bardagar og uppreist, 

tá óttist ikki.” Luk. 21,9 

Solveig pedersen, ”Legedom.      E. Campbell 
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Andakt 
Lív í dag 

Fyri nøkrum árum síðani var ein sending í sjónvarpinum úr Jerusalem. Meðan 

upptøkutólið flutti seg uppi yvir bygningunum, segði verturin: “ Her síggja vit 

Gravarkirkjuna, har tey kristnu meina, Jesus liggur grivin”. 

Um tað er satt, at hann liggur grivin í Jerusalem, kunnu søgur enn verða sagdar um ein 

rabbina, sum eitur Jesus og gekk runt og gjørdi væl. Til ber eisini at hava eina religión, 

sum heldur seg afturat mentanarligum bygningum. Men kristindómurin finnist ikki. 

Ikki er tað lætt at skilja, at grøv Jesusar er tóm. Hugsa til dømis um kvinnurnar, sum 

komu til grøvina páskamorgun. Jesus var deyður. Ikki kundu tær hugsa annað. Tess 

vegna fóru tær, sum siður var tá á døgum, út á Jesu grøv at salva likam hansara. Gaman 

í hevði hann sagt, at hann skuldi rísa upp triðja dagin.  

Tá tær so komu til grøvina, var hon tóm, og - sigur Lukas – “ tær vóru í døpurhuga um 

hetta”. 

Men so stóðu alt í einum tveir einglar hjá teimum – við hesum spurningi:  

Hví leita tit eftir hinum livandi millum hinna deyðu? 

Ein sera góður spurningur, ikki so? 

Latið okkum royna ikki at gera okkum skeivar hugsanir um Jesus. Latið okkum ikki 

liva, sum um kristindómurin er ein hugmynd, sum tykist spennandi at fáast við. Ella 

ein siðalæra, sum er góð at liva eftir. Nei, ein kristin hoyrir til ein livandi frelsara og 

harra, sum vil fylgjast við okkum í dag, ja, og liva lív sítt við okkum við anda sínum. 

Hann kom ikki bert við einum livihátti – men við lívi sínum. 

 

 

Týtt úr bókini: 99 stykker brød eftir Samuel Roswall.                   Sólvá Syderbø umsetti 
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Dreyfus gølan. 

 

 

 
Aftur og aftur skríggjaðu túsundtals røddir, og 

bóðu um deyða yvir jødarnar.  

Hetta var mitt inni í Paris, har Herzl elskaði at 

beistast. Í Paris hevði hann viðurkenning, men 

rópini gjørdu at hann í tunglyndi varð stoyttur 

niður í svartasta kjallara. 

Rópini vóru kravboð frá mannamúgvuni, tá ein 

fransk/jødiskur heryvirmaður, Dreyfus at 

navni, av órøttum varð avdúkaður sum 

landasvíkjari. Fyri eygunum á almenninginum 

vóru heiðurs-og tignarmerki rivin av 

hermannabúna hans, meðan sápulin varð 

brotin í tógvar lutir. Hetta var mannamúgvuni 

ein sonn frøi. Funnin var ein syndabukkur. 

Seinni fekk Dreyfus uppreisn og varð 

reinsaður, men almenna ræningin av tign 

hansara var tann hending ið av álvara eggjaði 

Theodor Herzl at vera til dystin fús. Tað var 

ikki bert lív Dreyfussar, men lív jødanna sum 

mannamúgvan kravdi. 

 

Herzl var ikki tann sami eftir hesa hending. 

Dagbøkur hansara frá hesum tíðarskeiði siga 

okkum, at pínsla gekk á sál hansara, tá hann 

hugsaði um kor og tørv jødanna. Eisini alt tað 

jødiska í honum flotnaði um hetta mundi upp 

undir vatnskorpuna, tað sæst tíðiliga í hesum 

orðum: 

"Jødiskleiki mín hevur verið mær ein líkasæla, 

og tó hevur hann alla tíðina ligið undir gáttini 

á tilvitsku míni. Eingin droymdi um at leita til 

hitt fyrijáttaða landið, og hvar hetta í veru-

leikanum var. Tað er nevnliga innaní okkum 

sjálvum." 

Restina av lívi sínum halgaði hann stríðnum 

fyri stovnan av einum jødiskum heimlandi. 
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Føðing Zionismuna. 

 

 

 

Teir stóru tankar, dreymar, hugflog ella hvat vit 

kunnu nevna tað, fóru so smátt at taka búgv í 

sinni hans. Hann fór undir at skriva um hugskot 

síni, og kom til tað niðurstøðu, at har vóru tveir 

truplir spurningar: Annar spurningurin var 

burturflytingin, hin var stovnan av eini 

dugandi politiskari leiðslu. 

I árinum 1895 fekk hann hugskotið at kalla inn 

til eina ráðstevnu, har jødiskir talsmenn úr 

øllum heiminum kundu hittast. Hetta metti 

hann at hava stóran týdning. Tað var neyðugt 

hjá jødiska fólkinum, at hava nakað at savnast 

um, og onkran at umboða seg. 

Móttøkan Herzl fekk var tann, at hann var ein 

droymari og ein íspegil. 

Hann gavst tó ikki á hondum, men lat styrkina 

í sannføring síni koma til orða í eini dagbók, 

nevnd "Hin jødiski spurningurin." At hetta 

hevur kostað honum møði yvir evni, ber hetta 

brotið úr dagbókini boð um:"Eg havi seinastu 

tíðina havt nógv um at vera. Verkið er av eini 

óhoyrdari stødd. Enn veit eg ikki um eg fullførið 

tað. Mær kemur tað fyri sum ein ovurstórur 

dreymur. I dagar og vikur hevur einki annað verið 

i huga mínum, eg arbeiði við tí, næstan til vitloysi, 

tað fyllir meg allan, tað sveimar yvir dagligu 

samrøðum mínum, kagar yvir akslar mínar, meðan 

eg fenglist við mítt láturverda blaðmannaarbeiði, 

tað órógvar meg og rúsar meg." 
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Ein brandur verður tendraður. 

Hesir tankar, sum heilt høvdu fingið vald á 

honum, gjørdust seinni til bókina "Der 

Judenstat." (Jødastaturin) 

Um tað mundið helt Herzl seg vera tann fyrsta 

í heiminum, ið viðgjørdi hesar tankar, og gav 

nýmótans heiminum kunnleika um teir. At 

hugskotið var elligamalt, skrivar hann um í 

fororðunum til bók sina. Men at tað vóru aðrir, í 

nýggjari tíð, ið skrivað høvdu um tað sama, visti 

hann einki um. Nøkur ár seinni segði hann einum 

av vinum sínum, at um hann to hevði kent og lisið 

bókina hjá Leon Pinsker, hevði hann ongantíð 

skrivað "Jødastatin" Hesin ókunnleiki ber boð 

um, at jødiska tilvitska hansara nýliga var vaknað. 

Gamaní hevði bókin hja Pinsker ikki fingið so 

nógva umtalu sum ein kundi væntað, í eini tíð  tá 

jødajagstran fór fram í Ruslandi, men hon gjørdist 

to hugsjónarliga grundstøðið undir Hibbat Zion. 

Men henda felagsskap visti Herzl heldur einki um. 

Bókin hjá Herzl varð so at siga skrødd niður av 

bókahandilshyllunum, og skjótt lósu allir 

heimsins jødar hana á nærum øllum málum. Hon 

gjørdist kanska mest selda bók í øllum Europa i 

1896. 

Í hvussu er var hetta besta móttøka nakað av tí 

Herzl hevði skrivað fekk, einamest av tí, at 

bókin júst kom i tøkum tíma, tá jødar leitaðu 

eftir einum hugskoti og einum leiðara ið fremja 

kundi hetta hugskot. 

Summir vilja vera við, at tað stórsta við Herzl 

var, at hann hevði hegni til at fyriskipa og leiða. 

Hetta hevur soleiðis sæð verið prógvað í 

ótroyttiliga íkasti hansara til fremjan av søk 

zionismunnar, og av formansskapi hansara á 

zionista-ráðstevnuni. Og kortini má av røttum 

sigast, at hugskotið til stovnseting av einum 

jødiskum stati, í nýggjari tíð, var ikki so lítið av 

einum avreksverki. 

Tá vit í dag lesa bókina "Jødastaturin", og 

hugsa um avleiðingarnar av henni um tað 

mundið hon kom út, kunnu vit ikki annað enn 

meta tankar hansara sum reinan heilaspuna. 

"Um tit vilja tað, er tað einki 

ævintýr” 

Herzl hevði styrki sína í eini nýggjari sannføring 

um, hvat búði í hansara egnu sál. Her fann hann 

tað nýggja lívið, har hugskotið og síðan ríkið 

skuldi hava sin gróðrarbotn. Sum mannakennari 

visti hann eisini, at sama lívsins glóð lá í hvørji 

einastu jødisku sál, um allan heim. Hesin gróður 

skuldi bert fáast upp undan svørðinum. Her 

skuldi dyrkast og tæðast, til alt tók at spretta og 

bera avøkst. 

Slagorð hansara var:"Um tit vilja tað, er tað 

einki ævintýr." Herzl visti, at fyrst av øllum 

mátti hann fáa fólk at taka við hugskotinum, og 

at teimum var tørvur a einum flaggi at savnast 

um. "Við einum merki kanst tú leiða 
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menniskju hagar tú vil. Fyri flagginum vilja 

tey liva og doyggja." skrivaði Herzl. 

I fyrstuni hevði hann vóna at vinna nakrar av 

teimum ovurhonds múgvandi jødunum fyri sak 

síni, og at fáa teir at vera leiðarar. Millum annað 

kundi talan vera um franska barónin Edmond 

Rothscild, sum eldhugaður hevði stuðla fyrstu 

niðursetufólkunum í Palestina. Men, uttan 

reiðiliga at vilja tað, gjørdist Herzl sjálvur 

stavnamaðurin í teirri hóprørslu hann hevði 

íbyrt. 

Ein onnur styrki ið Herzl hevði var 

gløggskygni hansara, í sambandi við at halda 

jødadómin saman sum eina eind. "Vit eru eitt 

fólk-eitt fólk!" segði hann. Hann sá einans eina 

jødiska støðu um jarðarkringin allan, hóast 

viðurskiftini vóru ógvuliga ymisk úr eystri í 

vest. 

Á hesum grundarlag kundi hann vinna fjøldina, 

og við hesum byrjaði í veruleikanum tað, vit 

kalla tann polittiska Zionisman, sum tó ikki fekk 

almenna viðurkenning, sum nakað savnandi, 

fyrr enn Herzl kallaði inn til hina fyrstu Zionista-

ráðstevnuna. 

 

Til Zionista-ráðstevnu i 

Basel. 

Flaggið hekk i teirri stóru fundarhøllini. Eitt 

hvítt flagg við tveimum bláum strípum og eini 

davidsstjørnu. Tvørtur um alla høllina hekk ein 

dúkur við eittans orði: zionista-ráðstevna". 

Dreymurin frá fyrstu sundurspjaðingini var um 

at gerast veruleiki. Fyri fyrstu ferð í 1800 ár 

vóru jødar úr øllum heraldshornum komnir 

saman. Ein almennur felagsskapur var settur á 

stovn. 

Og eingin annar enn Herzl stóð aftanfyri 

tiltakið. Fyri egna rokning hevði hann byrjað 

útgávu av einum tíðarriti, har hann gav 1jóð 

fyri og greiddi frá hinum nýggja zionismu-

háttinum. 

Luttakararnir ið komnir vóru saman í Basel 

henda 29. august 1898, at røða um ætlaninar 

hjá Herzl hvóru 204 í tali. 

Ungir sum eldri, broytingarhugaðir sum 

fasttrúgvandi jødar eystaneftir sum vestaneftir. 

Uttan mun til ymisleika vildu teir allir tað 

sama: Virka fyri endurreisn Ísraels. 

Tá legði Herzl í veruleikanum grundstøðið 

undir hitt jødiska ríkið. Kanska var hann tann 

einasti ið hevði fulla og fasta trúgv uppá at 

hetta lat seg gera. Men seinni birtist trúgvin 

eisini teirra millum, sum við lívi sínum skaptu 

ríkið Ísrael. Td hin fyrsta zionist-ráðstevnan 

var av, var flaggið valt og eisini tjóðsangurin 

Hatikva (Vónin). Harafturat varð settur ein 

atgerðarbólkur, og stovnaður ein felagsskapur 

av heimsins zionistum. 

Eftir hesar hendingaríku dagar skrivaði Herzl í 

dagbók sína: "Skal eg í einum setningi gera ein 

samandrátt av raðstevnuni Basel - sum eg skal 

vera ógvuliga varin við at nýta alment - so er 
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tað hetta: "I Basel grundlegði eg Ísraelska 

rikið. Hevði eg tosa hart um hetta í dag, hevði 

svarið verið ein alheims látur. Kanska um 

fimm ár, í hvussu so er um fimmti ár fara øll at 

viðurkenna tað." 

Hesin spádómur kom veruliga at ganga út. 

Fimmti ár og tveir manaðar seinni varð 

samtykt í Sameindu Tjóðum, at Palestina 

skuldi býtast upp í eitt arabiskt og eitt jødiskt 

ríki. Og minni enn eitt hálvt ár eftir at 

býtistlanin varð samtykt, varð frælsislýsingin 

hjá Ísrael lisin upp fyri heimsins undrandi 

fólkasløgum - harimillum bæði tortrúgnum og 

fíggindum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suni Jacobsen Umsetti
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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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Sera sterkur vitnisburður úr Mali 
      Troens Bevis sendi Hans Martin Skagestad 

til Mali í Afrika at halda eina møtirøð í 

býnum Dioila. Har var hann nógv saman við 

einum ungum manni, sum hjálpti til við 

møtirøðini. Maðurin eitur Yoro Diallo, og 

hann er evangelistur, sum verður løntur frá 

Troens Bevis. Hansara søga er sterk. Hann 

greiðir frá, hvussu hann mátti rýma frá sínari 

muslimskari familju: 

  Pápi mín er imamur. Eg hoyrdi fyrstu 

ferð um Jesus, tá ið ein evangelistur úr 

Nigeria vitnaði fyri mær. Tá segði eg, at tað 

var ógjørligt hjá mær at gerast kristin. Somu 

nátt droymdi eg ein dreym. Eg sá eitt sterkt 

ljós inni í mínum kamari, og eg hoyrdi eina 

rødd, sum segði: “Yoro! Alt tað, sum tú 

eigur, tað hevur tú bara í hesum lívi. Hvat 

heldur tú hendir, tá ið hetta lívið endar?” 

 Hetta fekk meg at hugsa um tað, sum 

evangelisturin segði, og eg gjørdi av, at eg 

vildi gerast kristin, Eg vágaði ikki tá at siga 

pápa frá hesum, men eftir eina tíð mátti eg 

siga honum tað. Hann gjørdist so fúkandi 

óður og keddur. Hann segði mær, at av tí at 

hann var imamur, so mátti eg ofrast. Hann 

bjóðaði øllum at koma til ofringina, og dagur 

og tíð vórðu kunngjørd. Kvøldið fyri 

ofringina, bað hann meg rýma. Eg rýmdi inn 

til høvuðsstaðin. 

 Yoro greiðir víðari frá, at hann valdi at 

ogna Gudi lív sítt 100%, eftir at hann hevði 

upplivað at lært enskt í einum dreymi frá 

Gudi. 

 Missiónsboðini eru enn í gildi. Jesus 

segði: “Farið út um allan heimin og 

kunngerið gleðiboðskapin.” ... Og teir fóru út 

og prædikaðu allar staðir, og Harrin arbeiddi 

við og staðfesti orðið við teimum teknunum, 

sum við fylgdu.” Mark. 16,15 og 20. 

     

 Effie Campbell umsetti. 
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