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Tað ræður um at vinna! 

“Vita tit ikki, at teir, sum renna kapp á skeiði, renna fullvæl allir, 

men ein fær sigursprísin? Rennið soleiðis, at tit mega fáa hann!” 1. 

Kor. 9,24. 
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Av og á kunnu vit síggja ein dyst, har 

liðini ikki stríðast fyri at vinna. Eg havi 

sæð tað bæði í badminton og fótbólti. 

Orsøkin er óivað, at liðini spæla í einum 

bólki, har bæði fáa fyrimun av at spæla 

javnt ella at tapa. Ein onnur orsøk kann 

eisini vera, at tey fara at møta einum 

veikari liði í næsta umfari, um tey spæla 

javnt ella tapa.  

At vera áskoðari til ein slíkan dyst er 

ikki serliga áhugavert. Tíbetur gerast 

áskoðararnir ónøgdir og gera vart við 

seg, tá tey gerast varug við, at liðini ikki 

spæla fyri at vinna. Og tað er eisini i 

lagi. Tað er eisini komið fyri, at dómarin 

hevur givið boð um, at dysturin skal 

steðgast, og at bæði liðini skulu úr 

kappingini, tí tey ikki sýna rættan 

ítróttaranda. Og tað, haldi eg eisini vera 

í lagi! 

Eins løgið tað er, at tvey lið ikki spæla 

fyri at vinna, er tað løgið, um vit 

menniskju spæla “lívsins dyst” uttan at 

vilja vinna. Tá eg sigi “lívsins dyst”, 

hugsi eg um dystin hjá menniskjum at 

vera varðveitt hjá Guði. Um vit ikki 

stríðast, so er tað kanska tí, at vit ikki 

meta, at vit eru við í einum dysti, sum 

kann tapast. Men tað eru vit. Paulus 

sigur tað soleiðis: “Vita tit ikki, at teir, 

sum renna kapp á skeiði, renna fullvæl 

allir, men ein fær sigursprísin? Rennið 

soleiðis, at tit mega fáa hann!” 1. Kor. 

9,24. 

 

At tapa lívsins dyst er at glatast. Tað vil 

siga at liva lívið uttan Guð – bæði fyri 

og eftir deyðan. Men Guð ynskir tað 

øvugta. Av tí, at hann veit, at tað ber til 

at tapa, hevur hann ofra nógv fyri, at vit 

skulu vinna. Fyrst og fremst hevur hann 

givið okkum Jesus á liðið, so hann kann 

stríðast fyri okkum. Og Guð hevur sagt 

okkum, at um vit hava Jesus við á 

liðinum, so vinna vit. Hann gevur 

okkum eisini nýggja vón og nýggja 

styrki til at halda út í týdningarmikla 

dystinum um at vinna lívið saman við 

Guði – bæði fyri og eftir deyðan. 

 

Mariann D.  Poulsen týddi 
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Andakt 

Tú heldur teg til paragrafirnar 

Orðini verða søgd í  einum tokvogni. 

Ein ung kvinna sat og las í bíbliu síni. 

Ein maður sat yvirav henni og visti uttan 

iva, hvør bókin var, kvinnan las. Tí 

vendi hann sær til bíbliulesaran við 

hesum orðum. 

Útsøgnin er væl skiljandi. Tað fyllir 

heilt víst í hugaheiminum hjá flestu 

menniskjum, at vit hava nøkur rættindi. 

Men nøkur kenna eisini til, at vit hava 

nakrar skyldur. 

Og tá tað harafturat snýr seg um 

religión, er tað líkt til at loyvt er at seta 

krøv. 

Sigur eitt fólk seg vera kristið, verður 

væntað av viðkomandi, at tað letur eina 

vøru, sum lýkur krøvini um góða 

siðalæru og kirkjugongd. 

Jesus segði eitt líknilsi um ein faðir og 

tveir synir. Tann elsti vardi siðalæruna. 

Hann hevði ongantíð brotið eitt tað 

einasta av boðum faðirs síns. Øðrvísi 

var við tí yngra soninum. Hann 

eyðmýkti faðirin. Hann fór heiman við 

sínum parti av ognini og oyddi hann 

burtur í einum óryggiligum levnaði.  

So kom løtan, har hann gekk í seg 

sjálvan og ynskti at venda heimaftur til 

faðirin. Hann ímyndaði sær ikki at hann 

skuldi verða sum sonur í húsinum aftur. 

Í staðin ætlaði hann at biðja um at sleppa 

at verða bønarmaður. Tað er at gera eitt 

dagsarbeiði og fáa løn fyri tað – uttan at 

fáa trygd fyri at sleppa at arbeiða dagin 

eftir. 

Hann vildi gera sítt, fáa løn og á tann 

hátt savna sær fæ. Tá hann hevði 

megnað hetta, fór kanska at bera til aftur 

at kalla seg son. Nakað fyri nakað.  

Men tá hann gekk leiðina heim, 

varnaðist hann at 

Men meðan hann enn var langt 

burtur, sá faðir hansara hann og tókti 

stórliga synd í honum; og hann kom 

rennandi og hálsfevndi hann og kysti 

hann. (Luk. 15.20) 

Soleiðis hevði ein faðir í tátíðarinnar 

mentan ikki borið seg at. Men soleiðis 

er Guð mótvegis einum og hvørjum, 

sum ikki hevur hildið paragrafirnar, 

men sum bara letur Guð finna seg. Vit 

verða boðin at verða børn, ikki 

bønarmenn.  

 

Týtt úr bókini: 99 stykker brød eftir Samuel Roswall.            Umsett  Sólvá Syderbø 
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Tíðindabræv nr. 2 úr Mongolia 
 

Nú eru tveir mánaðir farnir síðan vit komu til 

Ulaanbaatar. Tíðin flýgur og tað kennist sum 

øldir síðan vit lendu í UB. Gerandisdagurin er 

við at kennast gerandisligur. Børnini fara í 

skúla og vit lesa mál. Vit hava lært mongolskt 

í tríggjar vikur. Tað var eitt sokallað 

yvirlivilsisskeið, so vit kunnu keypa inn, siga 

hvar við skulu við taksa og so telja – men enn 

restar eitt sindur í, at vit kunnu kjakast um 

infralapskariska og supralapsariska 

predestinatiónslæru. Mongolskt er í málformi 

ikki so langt frá turkiskum, men øll orðini eru 

ørvísi – og úttalan minnir mest um grønlendskt 

ella okkurt.  

 

So tað var mikið lættari at byrja uppá 

kasakkiskt, sum er í sama málbólki sum 

turkiskt. Vit lesa nú kasakkiskt fýra dagar um 

vikuna og vitja kasakkiskar familjur saman við 

einum kasakkiskum trúboðara, ið eitur Asamat 

eina ferð um vikua. Tað er kona hansara, Dina, 

ið undirvísir okkum. 

 

Tá ið vit lurta eftir kasakkiskum skilja vit 

rættiliga nógv um fólk tosa spakuliga, men tosa 

tey skjótt so er verri. Hinvegin hava tey ringt 

við at skilja okkum. Tað ringasta við 

kasakkiska málinum er fyri okkum ”sjálvljóðs-

harmoniin”. Á turkiskum eru heilt greiðir 

reglar fyri, hvørjir stavir geva hvørjar 

endingar. Tað er tað eisini á kasakkiskum... 

men reglarnar eru heilt øðrvísi og tí koma vit 

alla somlu tíðina at brúka turkiskar reglur... og 

so flenna Asimat og Dina og siga, at vit tosa 

við kirgisiskari dialekt... tí Kirgisia nýtir somu 

reglur sum Turkaland.  

  

 

Í September var Silas í Bayan-Ölgii, ið er 

vestasti provinsur í Mongolia. Meir enn 90% 

av íbúgvunum har eru kasakkar og málið á 

gøtuni er kasakkist. Har var NLM stýrisfundur, 

har Silas er við. Tað var sera áhugavert at 

síggja býin og hitta nýggjar NLM-trúboðarar. Í 

Bayan-Ölgii búgva fýra trúboðarar og har eru 

eisini fleiri staðbundin, sum eru sett í starv av 

NLM. Fokus har eru prosjekt, ið t.d. fevna um 

at hjálpa børnum við tarni. Eini 30.000 fólk 

búgva í býnum, men minni enn 100 eru kristin. 

Har er eingin almenn kirkja, so tey kristnu 

hittast í heimum. Av tí at har er so stórur 

muslimskur meiriluti, er opið trúboðaraarbeiði 

ikki gjørligt har – og fólk, sum koma til trúgv 

hava upplivað at blíva bukaði ella rend úr 

familjuni, sum annars er sosiala trygdarnetið 

hjá teimum.  
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Silja, Carina og Set ganga í altjóða skúlanum 

her í UB. Skiftið frá skúlanum í Fossánesi til 

International School of Ulaanbaatar hevur 

verið krevjandi. Set dugdi ikki enskt áðrenn vit 

komu, men longu nú skilir hann heilt nógv – 

og er eisini farin at tosa málið, so tað er ordiliga 

stuttligt. Carina tykist at stórtrívast í skúlanum 

og er so heppin at hava funnið fleiri góðar 

vinkonur – ein teirra býr tætt við hjá okkum. 

Skiftið hevur sum væntað verið verri fyri Silju. 

Hon hevur fingið tríggjar góðar vinkonur í 

sínum flokki, so vónandi fer tað at hjálpa henni 

at falla til. Tó stillar skúlin stór krøv til 

næmingarnar og nógv tíð ferð við skúlatingum 

– til dømis lesa tey Shakespeare í enskum. Ikki 

júst tað lættasta at byrja við. Útyvir vanliga 

skúlagongd er Silja við á ISU svimjiliðnum og 

er sera glað fyri tað.   

 

Sunnudagin 14. oktobur var ein stórur dagur 

fyri okkum. Tá var Asamat prestavígdur í 

Luthersku Kirkjuni í Mongolia. Asamat er úr 

Kasakstan og er kallaður til at virka sum 

prestur og trúboðari millum kasakkar í 

Mongolia av luthersku kirkjuni. Her hava 

trúboðarar nógv fríðari teymar enn í 

Kasakstan. Pastor Puji, sum er leiðari í 

Luthersku Kirkjuni stóð fyri vígsluni saman 

við prestum úr øllum Mongolia. Undir vígsluni 

vóru bæði kasakkiskir og mongolskir lovsangir 

sungnir og alt var umsett til bæði mál. Hetta er 

fyrsta ítøkiliga stigið, sum mongolska 

lutherska kirkjan hevur tikið fyri at náa 

kasakkar. Og tað hevur verið eitt stórt ynski frá 

okkara síðu, at kasak-missión og mongol-

missión ikki vera hvør sítt, men at vit øll 

samstarva fyri at náa øll fólkasløg í Mongolia 

við evangeliinum.

 

Takk fyri forbøn og stuðul. 

Bønarevnir 

Bið fyri Silju. Um at hon má fella til og trívast. 

Bið fyri Asamat og hansara familju. Bið um at Gud má signað hann 

í starvinum sum prestur. 

Bið fyri tí mongolsku og kasakkisku kirkjuni í Mongolia. 
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Er tað gjørligt í Skandinavia og Evropa? 

Anne Christiansen 

 

Tað er ofta undurfult at hugsa um farnar tíðir 

og tað, Gud hevur gjørt í søguni gjøgnum 

menniskju, sum hava trúð á hann. Tríatiárini 

vórðu kallað "depressiónin í 

Vesturheiminum", tá var fíggjarkreppa og 

niðurgangstíðir. Fólk í túsundatali fóru á 

húsagang, og sorgarleikirnir vóru óteljandi. 

Men mitt í øllum hesum reisti Gud eitt 

ómetaligt verk upp í høvuðsstaðnum í 

grannalandi okkara, Svøríki. 

     Í Filadelfiakyrkan í Strockholmi skrivaðu 

tey vekingarsøgu fyri Harran. Trúgvandi 

menniskju sleptu tak í sínum sjálvstýrda lívi 

og gjørdu Jesus til Harra. Tey lótu síni lív 

upp fyri Guds eldi. Soleiðis gjørdust tey 

stórvirkin mitt í niðurgangstíðum, og fólk í 

túsundatali vórðu vunnin fyri Guds ríki. Mitt 

í fíggjarkreppuni reistu tey ein bygning til 

Guds æru. Har rúmaðust fleiri túsund 

menniskju, og bygningurin varð goldin við 

innsavnaðum pengum! 

     Tá ið Tommy Barnett, sum við tíðini er 

vorðin ein vælkendur amerikanskur 

trúboðari, bara var smádrongur, fór pápi 

hansara til Skandinavia at síggja hetta stóra 

Guds verk. Hann kom heim aftur til Amerika 

við spildur nýggjum frágreiðingum. Tá ið 

Tommy hoyrdi hesar undurfullu frásagnirnar 

um hesa óvanligu stóru meinigheitina, sum 

taldi yvir 6.000 menniskju í Stockholm, 

segði hann "Á, pápi, heldur tú, at hetta 

nakrantíð kann henda í Amerika?" - "Nei, 

góði, hetta er ikki Evropa, hetta er Amerika. 

Evropa og Skandinavia eru nakað heilt 

annað!" 

     Nú er myndin vend, og tað eru vit, sum 

samanbera okkum við Guds ríkis framgongd 

í øðrum pørtum av verðini og ivast í, um tað 

er møguligt at síggja tað sama í Evropa og 

Skandinavia. - Og sjálvandi er tað møguligt! 

Tí Gud okkara er hin sama í gjár, í dag, ja til 

ævigar tíðir! Vit vita, at hetta er satt. 

     Vit vita eisini, at tað er samanhangur 

millum støðuna, sum ræður í teimum 

trúgvandi, og hvussu sterkt Gud kann virka 

gjøgnum sína meinigheit. Ein líkasæla 

mótvegis Guds ríkis arbeiði í egna fólki 

hansara kann kvetta ein bjartskygdan 

trúaranda av, sum trýr Gudi, fyri tað hann er. 

     Líkasæla mótvegis tí, sum hendir í okkara 

tíð. Líkasæla mótvegis boðanini av 

evangeliinum. Hevur hetta verið millum 

størstu forðingarnar fyri at síggja eitt andaligt 

gjøgnumbrot í Skandinavia tey síðstu árini? 

Tá er tað ikki ein fallin heimur, sum er 

okkara størsta avbjóðing, men standurin, 
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sum ræður í egna fólki Guds? Fráveran av 

guddómliga kærleikans brennandi huga og 

samkenslu við menniskju? Okkara fremsta 

kall er at vera Harrans egnu vitnir. Um vit 

ikki vilja vera tað, vit eru kallað at vera, 

leggja vit ikki tá øgiligar stórar bremsur á 

Guds ríkis møguleikar? 

     Um evangeliið ikki verður boðað, verður 

lok lagt á Guds kraft til frelsu, og tað eydnast 

tí ónda at halda menniskju óvitandi um ta 

frelsu, sum er givin teimum. Henda líkasælan 

er hættisligt. Er hon at finna í okkara egna 

hjarta, kallar Meistarin okkum at gera upp og 

biðja Gud føra okkum aftur til hin fyrsta 

kærleikan. Fyri tann fyrsta kærleikan er einki 

ógjørligt. Hann sær tað, Gud sær. Menniskju 

allastaðni leita, søkja og trilva sum í 

blindum, sum seyðir uttan hirða. 

     Um Gud fær sent arbeiðarar við Heilaga 

Andans eldi, samkenslu og ovurhugi til hetta 

yvirstadna heystið, kann vekingarsøgan 

skrivast av nýggjum og í størri máti enn 

nakrantíð, í Skandinavia og Evropa, sum í 

restina av verð okkara.  

 

Effie Campbell umsetti. 
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Ternan – ein ferðafuglur 

Í Matt. 6,26 sigur Jesus: ”Hyggið at 

himmalsins fuglum; teir sáa ikki, ei heldur teir 

heysta og bera ei heldur saman í løður, og 

himmalski faðir tykkara føðir teir; eru tit ikki 

mikið meir verdir enn teir?”  

Martin Luther sigur í sínum viðmerkingum til 

hetta versið: ”Tit skilja, at Jesus ger fuglarnar 

til okkara lærarar. Tað er stór skomm og 

vanvirðing fyri okkum, tá evangeliið ger ein 

hjálparleysan spurv til gudfrøðing og 

prædikara hjá teimum vísu… Tað eru líka 

nógvir lærarar og prædikara, sum tað eru fuglar 

undir himli. Teirra dømi ger okkum lítillátin…. 

So hvørja ferð tú hoyrir ein fugl, lurtar tú eftir 

einum framúrskarandi prædikara. Tað tykist 

sum hann sigur: ”Eg vil vera í Harrans 

húsarhaldi. Hann hevur skapt himmal og jørð, 

og hann er sjálvur kokkur og vertur. Hann 

mettar óteljandi fuglar hvønn dag.” 

Vit kunnu læra nógv av fuglunum. Sjálvur eri 

eg sera hugtikin av okkara heimligu ternu. Ein 

70.000 km. Hetta er ørkymlandi fyri ein so 

lítlan fugl – sum hevur sæð støð, sum vit bert 

kunnu droyma um. Afturat hesum er, at ternan, 

eftir mínum tykki, er ein av okkara vakrastu 

fuglum og vísir okkum Guds ótrúliga 

skapanarverk. Á latíni eitur terna -sterna 

paradisaea - paradís-ternan – og eg giti, at 

hennara vakurleiki hevur spælt inn, tá ið hon 

fekk hetta navnið. Men eitt annað kunnu vit 

læra av ternuni. Alt sítt lív er hon á ferð. Á 

sumri hevur hon skund, at fáa pisuna floygda, 

og á vetri hevur hon skund, at finna sær føði, 

so hon orkar ferðina norður aftur. 

Á sama hátt mugu vit ikki gloyma, at vit eru 

gestir her á fold. Vit eru bert her eina stutta tíð. 

Okkara mál er paradís. Vit mugu ikki hugsa, at 

nú eru vit heima – nú er okkara uppgáva liðug. 

Líka sum ternan altíð hevur skund, so eiga vit 

eisini at hava skund við at boða .stórur partur 

av stovninum ferðast frá Norðpólinum til 

Suðurpólin – samanlagt einar 

Orðið – at paradís er vunnið gjøgnum Jesu 

krossdeyða, at okkara heim er heima hjá 

Gudi, og at Jesus sjálvur er okkara ferðaleið 

hagar. 
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Vegurin út úr mótloysi 

Jostein Krogedal 

 

“Tí at ikki gav Gud okkum mótloysis anda, 

men kraftar og kærleiks og hóvsemis anda." 

2. Tim. 1,7. 

  

Eg havi ongantíð hitt nakað menniskja, sum 

ikki onkuntíð hevur verið mótleyst. 

Annaðhvørt ert tú har nú, ella so hevur tú 

verið har einaferð. Mótloysi er einki gott stað 

at vera staddur í. Summi fólk hava eitt óført 

sjálvsálit, meðan onnur ikki tora at fara inn í 

ein møtisal av berum bangilsi. 

     Okkum tørvar dirvi at stíga næsta stigið. 

Gud hevur lagt ónýttar møguleikar niður í øll 

menniskju, og hesar skulu vit brúka og 

menna. Men ofta missa vit mótið. Mótloysi 

er ein av nútíðar sjúkum. Hon tekur frá 

okkum trúnna á okkum sjálv. Tá ið eitt barn 

dettur, reisist tað og gongur víðari. Barnið 

sigur ikki, at hann ella hon er mótleyst; tað 

reisist, tekur nýggj stig og herjar á aftur. 

     Í Dóm. 7,3 lesa vit, hvussu Gud var við 

fólki sínum, men um onkur var fullur av ótta 

og mótloysi, kundu tey fara heim aftur til 

húsa. Hetta varð gjørt, av tí at teirra mótloysi 

kundi smitta yvir á hini, so at tey eisini mistu 

mótið og so sviku og kastaðu frá sær. 

     Í 1. Sám. 17,23 lesa vit, hvussu neiligu 

orðini hjá Goliati tóku mótið frá fólki, men í 

1. Sám. 17,32 síggja vit, hvussu Dávid vendir 

støðuni, tá ið hann sigur við Saul: "Eingin av 

monnunum má falla í fátt av honum." Jalig 

tala kann byggja upp aftur tað, sum tey 

neiligu orðini hava trýst niður. 

     Gud gav okkum ikki mótloysis anda, men 

kraftar og kærleiks og hóvsemis anda. Eg 

brenni fyri at náa tey kirkjufremmandu við 

evangeliinum um Jesus. Vit eiga at stuðla 

teimum mótlítlu og rósa teimum fyri tað, tey 

eru, og ikki fyri tað tey gera. 

     Bíblian vísir okkum trý sløg av andum: 

Guds Anda, mín egna anda og teir illu 

andarnar. Fortíðina fært tú einki gjørt við. 

Best er at lata hana liggja. Ver saman við 

fólki, sum lyfta teg upp, menniskjum sum fáa 

verk í lag og orka. Bygg trygg og góð vinaløg 

við slík fólk. Hugsa rættar tankar og set rætta 

kós í lívi tínum. Bíblian er full av 

menniskjum, sum møttu Jesusi og fingu nýtt 

mót og eitt nýtt lív eftir at hava møtt Honum. 

 

 

Effie Campbell umsetti. 
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Longsul, vón og tolsemi 

Einaferð var tað ein kongur, ið átti ein son, sum æt Jákup prinsur. Jákup var 

hansara einasta barn og eygnasteinur. Tað 

dýrabarasta hann átti. Og tað var eisini Jákup 

prinsur, sum skuldi arva alt kongaríkið eftir hann. 

 

Øll kenna vit til, hvussu tað er at gleða seg til 

okkurt og ikki at hava tol til at bíða. Men Jákup 

prinsur hevði ongantíð fyri neyðini at bíða. Um 

hann segði við pápan, at hann ikki orkaði at bíða 

til føðingardagin, so lovaði pápin honum bara at 

halda føðingardagin beinanvegin. Hann helt so 

veitslu fyri vinunum og fekk nógvar gávur. Tá 

rætti føðingardagurin kom, helt hann aftur veitslu, 

og tí helt hann føðingardag nógvar ferðir um árið. 

Jólini vóru eisini nøkur í tali hvørt ár. 

 

Jákup prinsur átti nógvar vinir, men eisini ein, sum 

kongurin og drotningin einki vistu um. Tað var 

sonurin hjá einum av kongsins gartnarum. Hann æt 

Andrias. Ein vetrardag, teir báðir beistaðust í 

kongsgarðinum, gjørdist Andrias so heitur, at hann 

Luk. 4,14-30 

Jesus til Galileu og 

til Nasaret 

v14 Og Jesus vendi í kraft 

andans aftur til Galileu; 

og tíðindi um hann komu 

út um øll bygdarløgini har 

um vegir.  

v15 Og hann lærdi í 

samkomuhúsum teirra og 

varð lovaður av øllum.  

v16 Og hann kom til 

Nasaret, har sum hann var 

vaksin upp, og hann fór, 

sum siður hansara var, 

hvíludagin inn í 

samkomuhúsið; og hann 

reisti seg upp at lesa fyri  

v17 Og bók Jesaja profets 

varð honum fingin, og tá 

ið hann opnaði bókina, 

fann hann niður á tann 

staðin, har sum skrivað 

stóð:  

v18 «Andi Harrans er yvir 

mær, av tí at hann hevur 

salvað meg, til at bera 

fátækum gleðiboð. Sent 

hevur hann meg út til at 

boða fangum frælsi og 

blindum sjón, til at sleppa 

neyðstøddum leysum, 
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læt seg úr troyggjuni. Tá sá Jákup prinsur, at Andrias hevði nakrar strikur á 

arminum. Hann spurdi Andrias, hvat tað vóru fyri strikur, og Andrias segði 

honum, at tað vóru bíðistrikur. Hvørja ferð hann 

gleddi seg til okkurt og ikki hevði tol til at bíða, 

so teknaði hann strikur á armin, sum hann so 

vaskaði burtur aftur, so hvørt sum tíðin nærkaðist. 

Hetta gjørdi hann, fyri at tíðin skuldi ganga 

skjótari. Nú gleddi hann seg so nógv til jóla, og 

tey vóru skjótt í hondum, tí vóru bara tvær strikur 

eftir á arminum. Jákup prinsur spurdi Andrias, 

hvussu tað kendist at bíða. Tað helt Andrias ikki 

altíð vera so lætt, men um hann bíðaði eftir 

onkrum góðum, so var tað í lagi at bíða, sjálvt um 

hann ofta ótolnaðist. Tað kendist tó ongantíð, sum 

um  at hann hevði bíðað ov leingi. 

 

Jákup prinsur dugdi ikki at seta seg inní, hvussu 

tað mundi vera at bíða og at hava tol, tí hann kendi 

einki til tað. Hjá honum hevði tað ongantíð verið 

neyðugt at bíða. Men hann kundi hugsað sær at 

roynt tað. Eisini tí, at Andrias hevði sagt honum, 

at pápi hansara plagdi at siga, at ein stórur partur 

av veitsluni er at bíða, at gleða seg og at gera seg 

til reiðar. Um menniskju ikki kunnu bíða og gleða seg, so verður lívið tómt, 

v19 til at kunngera eitt 

Harrans náðiár.»  

v20 Og hann legði 

bókina saman og fekk 

tænaranum hana og 

settist niður; og hvørs 

mans eygu í 

samkomuhúsinum 

hugdu upp á hann. 

v21 Men hann tókundir 

at tala tilteirra: «Í dag 

erhetta skriftorðið 

gingið út fyri 

oyrumtykkara.» 

v22 Og øllum leitst væl 

á hann, og tey 

undraðust á tey lívsælu 

orð, sum komu av 

munni hansara; og tey 

søgdu: «Er hann ikki 

sonur Jósefs?» 

v23 Og hann segði við 

tey: «Óivað munnu tit 

fara og siga við meg 

hetta orðtakið: «Lækni, 

lek sjálvan teg. Ger 

eisini her í heimbygd 

tíni so stór verk, sum vit 

hava frætt at vera hend í 

Kapernaum.»»  

v24 Og enn meira segði 

hann: «Sanniliga sigi eg 

tykkum: Eingin profetur 

er væl kendur í sínum 

egna fosturlandi.  
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tí longsul og vónir geva menniskjum okkurt at liva fyri. Við at bíða kunnu 

tey fyrireika seg til tað, sum er fyri framman. 

 

Jákup prinsur hevði lurtað við undran eftir tí, sum 

Andrias segði, men hann kundi ikki lata vera við at 

spyrja Andrias, hvat hann helt hendi, um tað, sum vit 

so leingi hava glett okkum til, ikki varð tað, sum vit 

væntaðu. 

 

Andrias hugsaði seg um eina løtu, og so segði hann, 

at hann einaferð hevði hoyrt prestin tala í kirkjuni um, 

at ísraelsfólk í nógv hundrað ár høvdu glett seg til, at 

Guð fór at senda son sín, Messias, til jarðar, sum hann 

hevði lovað. Av tí at tað var so leingi at bíða, hevði 

Guðs fólk góða tíð at hugsa um, hvør hann var, og 

hvussu hann fór at hjálpa ísraelsfólki. 

 

Ein dagin, tá ið Jesus vitjaði  heimbygdina Nasaret, 

fór hann inn í jødisku synagoguna og talaði úr Guds 

orði um Messias, sum koma skuldi. Síðani segði hann 

samkomuni frá, at tað var hann, ið var tann Messias, 

sum var sendur av Guði til teirra.  

v25 Men eg sigi 

tykkum av sonnum: 

Mangar vóru 

einkjurnar í Ísrael á 

døgum Elia, tá ið 

himmalin var latin aftur 

í trý ár og seks 

mánaðir, ta ferðina tað 

var stórur hungur í 

øllum landinum; 

 v26 og til onga teirra 

var Elia sendur, men 

bert til Sáreptu við 

Sidon til eina einkju. 

v27 Og mangir vóru 

hinir spitalsku í Ísrael, 

meðan Elisa profetur 

var uppi á døgum, og 

eingin teirra varð 

reinsaður, men eina 

Náaman 

Sýriulendingur.» 

v28 Og øll í 

samkomuhúsinum 

vórðu full av vreiði, tá 

ið tey hoyrdu hetta, 

 v29 og tey reistust og 

koyrdu hann avstað út 

úr bygdini og fóru við 

honum ytst á røðina á tí 

fjallinum, sum bygd 

teirra var bygd á, at 

rinda honum oman har. 

v30 Men hann gekk 

ígjøgnum, mitt ímillum 

teirra, og fór leið sína. 
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Ein og hvør skuldi trúð, at jødarnir vórðu glaðir fyri, at Messias endiliga var 

komin. Men tað vórðu teir ikki. Teir vórðu skuffaðir. Teir høvdu væntað ein 

annan. Ikki ein sum var vaksin upp í teirra bygd Nasaret. Messias mátti vera 

meiri enn tað. Teir hildu, at hann spottaði Guð, tá ið hann segði seg vera 

Guðs son. Síðani jagstraðu tey hann og ætlaðu at stoyta hann oman, men 

Jesus rýmdi undan teimum og fór til Kapernaum at boða Guðs ríki. 

 

Í Kapernaum og í øðrum pørtum av Ísrael vóru tað fólk, sum leingi við tolni 

høvdu bíðað og glett seg til, at Messias skuldi koma, og tey gleddust um, at 

hann var komin og fylgdu honum. Tey hoyrdu gleðiboðskapin um Guðs 

kærleika. At hann elskaði øll menniskju, júst sum tey vóru. At hann var 

komin niður til jarðar at doyggja fyri teirra syndir, so at tey kundu verða 

bjargað og við trúgv og áliti á hann fáa syndanna fyrigeving og ein dag 

sleppa heim til hansara. 

 

Jákup prinsur hugsaði nógv um hetta, sum hann hevði hoyrt, og tá ið 

kongurin næstu ferð spurdi hann, um hann ikki skjótt hevði hug at halda jól, 

svaraði hann, at hann ikki ætlaði sær at halda jól, fyrr enn tey rættiligu jólini 

komu. Hann ætlaði sær at bíða og læra seg at vera tolnan, so at hann hevði 

okkurt at gleða seg til. Og bíðitíðina ætlaði  hann at brúka til at fyrireika seg 

so væl sum gjørligt, so at hann kundi fáa eini góð jól saman við Jesusi.  
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Tá kongurin spyrjandi stóð og hugdi upp á hann, fortaldi hann honum um 

sín loyniliga vin, sum hevði lært hann so nógv um, hvussu tolsemi og vónir 

um tað komandi kunnu geva menniskjum eitt innihaldsríkt lív. 

 

Tá kongurin hetta sama árið helt jólarøðu í sjónvarpinum, helt gartnarin fyri 

við konu og børn, at hann ongantíð fyrr hevði hoyrt kong halda eina so góða 

røðu, tí hann hevði tosað um júst tað, sum hann so mangan sjálvur hevði 

hugsað. Gartnarin visti bara ikki av, at tað, sum hann hevði lagt niður í 

børnini, eisini hevði havt ávirkan á kongin í landinum. 

Leysliga umsett 

Petra Gregersen 
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