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Jesus kom
Men tá ið komið var at kvøldi henda sama fyrsta dag í vikuni, og
meðan dyrnar, har sum lærusveinarnir vóru, vóru læstar av ótta
fyri jødunum, kom Jesus og stóð mitt ímillum teirra og sigur við
teir: “Friður verri við tykkum!”
					
Jóh. 20,19.

Her er tað Jóhannes, sum sigur frá. Hann situr nú á ellisárum í
Efesos og minnist dagin, tá ið alt við eitt broyttist frá djúpasta iva
til markleysa gleði. Tann upplivingin merkti hereftir hvønn dag í
lívi hansara.
Undarligt er at hoyra, hvussu hann sigur frá hesum. Hann nýtir
ikki mong og ógvislig orð. Í lívinum finst eitt, sum er so virðismikið
og heilagt, og sum ikki má minkast í virði av menniskjaligum
orðasnildi. Tað størsta, sum hann nakrantíð upplivdi, lýsir hann
soleiðis: JESUS KOM. Brádliga stóð hann har mitt ímillum teirra
og segði: “Friður veri við tykkum!” Hann náddi fram til teirra, ikki
bara gjøgnum læstar dyr, men gjøgnum deyða og grøv.
Jesus náddi fram til teirra, har teir sótu í einum fongsli,
sum teir sjálvir høvdu bygt, einum fongsli av ótta, vónloysi og
sjálvsvanvirðing. Heilt inn hagar náddi hann at koma við síni
friðarheilsan, við sigri sínum á synd og deyða, við lívi og ævigari
sælu.
Okkum dámar væl at byrgja okkum inni. Mangan gera vit tað
av góðum grundum. Tað er orsøk til ótta og vónloysi hjá okkum,
sum eru so maktarleys yvir fyri deyðanum, og sum mangan eru
við undirlutan í tí lívi, sum vit eru kallað til at liva. Vit hava orsøk
at kenna vanvirðing, tá ið vit hugsa um, hvussu mangan vit sviku
og vóru dirvisleys. Har eru vit øll í sama báti sum lærusveinarnir.

Men ein er, sum megnar at koma inn til teirra, sum hava læst
seg inni. Tað er ein, sum kann lata stongdar dyr upp og vil leiða
okkum út í frælsi, út í eitt lív, har ongin orsøk er at óttast, har synd
og skuld eru fyrigivin, og har til ber at leggja sjálvsvanvirðingina
frá sær.
Sí, Harrin livir! Sæla morgunstund!
Myrkurs veldi bivar. Trygg er trúargrund.
Gleðiróp nú runga: Frelsarin er her!
Prísa hvør ein tunga: Kristus Harri er!

Aldri neyðstadda barn sítt hann sveik
Ein kona bar fram ein vitnisburð niðri á Blákross kaféini.
Hon greiddi frá, hvussu Harrin hevði hjálpt sær, tá ið hon
var í dýrastu, dýrastu neyð. Yngri sonur hennara plagdi at
drekka. Ein dagin merkti hon, at slíkur ófriður var á honum,
og mamman grunaði beinanvegin, at nú var tostin komin á
hann aftur.
So fór drongurin út, og mamman fekk einki gjørt. So
leingi, børnini eru smá, kanst tú leiða tey, tá tey gerast
vaksin, mást tú sleppa teimum, tá velja tey sjálv. Men tú
kanst leggja tey í eina hægri hond, Guds hond, og tann
hondin svíkur ongantíð.
Mamman fór upp á loft og legði seg á knæ. Hon rópti til
Guds og bað hann hjálpa sær. Hon var í ordiligari neyð.
Tveir tímar seinni kom sonurin heim, púra edrúur.
”Mamma, tú hevur biðið fyri mær,” segði hann.
”Ja, góði, tað havi eg.”
”Ja, tað skilti eg. Eg fór oman í Rúsuna at keypa mær
eina brennivínsfløsku. Eg vildi ikki koma heim at drekka
hana, tí eg vildi ikki særa teg. So sat eg úti og drakk hana,
alla sum hon var. Men eg kundi eins væl havt drukkið vatn,
tí hon ávirkaði meg púrt einki.”
Hjá Gudi er als einki ógjørligt. Halt á at biðja, svarið er
ávegis. Hesin sonurin hevur nú verið turrlagdur í 12 ár.
					
Effie Campbell.
Kanska liggur okkurt har frammi, sum er so nógvar ferðir betri
enn tín fortíð. Gloym og jarða tína fortíð.				
					
		
e.c. ums.

Hin gylta reglan
Alt tað, sum tit vilja, at menn skulu gera ímóti tykkum, tað
skulu tit eisini gera ímóti teimum.
						
Matt.7,12.

Hesi bíbliuorðini verða eisini kallað hin gylta reglan, og av
sonnum høvdu vit fingið gyltar dagar her á fold, um vit øll
livdu eftir hesum orðum. Eg vil bara, at menniskju gera alt tað
besta ímóti mær, sum hugsast kann. Men soleiðis skal eg fyrst
gera ímóti teimum, og mítt fyridømi kann so fáa onnur at gera
soleiðis.
Ella sagt við øðrum orðum: eg skal vera til signingar, so
verði eg eisini signaður.
Kristindómur er ikki bara bønir, kirkjugongd og bíbliulestur,
men hann vil hava Jesu sinnalag lagt inn í okkara hjørtu, so at
gerðir okkara bera dám av honum. Kristindómur er at rætta
einum eitt bikar við vatni, at styðja tey, sum eru um at snáva,
og at reisa hin falna. Kristindómur er eisini at vera virkin í
gerandisdegnum. Og hvaðan fáa vit lívskraftina? Hon varð
mær givin í dustinum við krossins fót!
Ljós, kraft og hiti stóð á einum elektrisitetsverki, sum eg
kom framvið ein dagin. Hesi orðini standa eisini yvir øllum
sonnum og livandi kristindómi.
		
t. týddi.

Mín veruleiki
Kona mín fór til Avstralia at vitja okkara trý børn, ið búgva
har. Á kuffertinum stóð: ”I am not crazy. My reality is only
different than yours.” Umsett: Eg eri ikki ør. Mín veruleiki er
bara øðrvísi enn tín.”
Ella sagt á ein annan hátt: Mín veruleiki er tann, at
borgaraskapur mín er á Himli. (Fil. 3,20) Eg eri í hesari verð,
men ikki av henni. Eg gagnnýti nakrar kreftir, sum ikki koma
úr hesi verð – og sum verðin ikki kann taka frá mær.
Henda verð dettur meir og meir sundur. Men hvat bilar
tað, tá ið borgaraskapur mín er á Himli? Eg vóni, at tú hevur
borgaraskap tín á sama staði, so at vit saman kunnu ganga á
gøtum úr gulli og saman tilbiðja Guds Lamb, Jesus Kristus,
um
ævir.							
							
e.c. ums.

Gud brúkar síni

Ein kona vitnaði niðri á Blákrosskaféini:
Ein pápabeiggi mín, sum búði á Sandi, upplivdi einaferð
nakað sjáldsamt. Ein dagin, tá ið hann fór til útróðrar, legði
hann seg uttan fyri Skarvanes. Hann skuldi beint fara at kasta,
tá ið hann hoyrdi eina týðiliga rødd siga við seg: ”Fiskin, sum
tú fært í dag, skalt út avreiða, og pengarnar skalt tú lata til ein
drong í Skopun, sum skal á bíbliuskúla!”
Pápabeiggin var einsamallur á báti, so hann visti, at hatta
var Guds rødd. Hann gjørdi, sum hann hevði fingið boð um. Tá
ið hann hevði avreitt, koyrdi hann pengarnar í ein brævbjálva.
Hann kendi ongan drong í Skopun, sum skuldi á bíbliuskúla.
Men hann fór til Skopunar og spurdi seg fyri. ”Jú,” søgdu
tey, ”her er ein drongur, sum samlar sær pening at fara á ein
bíbliuskúla í Onglandi.
Hann leitaði so drongin upp og gav honum pengarnar. Tá
vísti tað seg, at tað var upp á oyra júst tann peningaupphæddin,
sum manglaði í. Hesin drongurin hevur verið eitt yndisligt
amboð í Guds hond, og mong eru frelst gjøgnum hansara virki.
						
Effie Campbell.
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Páskamorgun
Tíðliga fyrsta dagin í vikuni kemur Maria Magdalena tíðliga
á morgni, meðan tað enn er myrkt, til grøvina, og hon sær, at
steinurin er tikin burtur frá grøvini.
							 Jóh. 20,1.

Tað er týðiligt, at Maria Magdalena á ein serligan hátt er gripin
av tí, sum er hent um páskirnar. Hon var víst ikki betri enn
hini. Tvørturímóti bendir okkurt á, at hon so avgjørt ikki var
komin ígjøgnum tilveruna uttan skeinur. Men tað er kanska júst
frágreiðingin uppá, at hon skuldi vera tann fyrsta kvinnan, sum sá
Jesus Kristus upprisnan, og Pætur var helst tann fyrsti maðurin,
sum møtti tí upprisna. Eisini hann hevði stórliga brúk fyri tí eftir
alt tað, sum honum hevði verið fyri um høgtíðina.
Tá ið Jesus reis upp úr grøvini, hendi nakað, sum hevði
avgerandi týdning bæði fyri allan mannaheimin, men eisini fyri
hvønn einstakan.
Grøv Jesu var í einum urtagarði. Maria Magdalena sá ein
mann har í urtagarðinum. Hetta var Jesus; men hon helt tað vera
urtagarðsmannin og spurdi tí, um hann hevði tikið líkið. Jesus
sigur tá við hana: “Maria!” Hon vendir sær á og sigur við hann
á hebráiskum: Rabbuni!” (tað merkir meistari). Hetta broytti
alt. Tá gjørdust tað páskir fyri henni. Tá reis sál hennara upp úr
vónloysinum. Tá kom gleðin yvir hana.
Tað er framvegis soleiðis, at uppreisn Jesu Krists skal boðast,
fyri at trúgvin skal festa búgv í lívinum hjá hvørjum einstøkum
menniskja. Guds Heilagi Andi letur tað henda.

“Far til mínar brøður,“
gleðiboð teim ber:
leið mín ber til himmals,
har mín faðir er;
mín og tykkar’ faðir,
mín og tykkar’ Gud!”
Henda sæla heilsan
bar teim lív í lut.

“ Serliga til Pæturs,
sum ei kendi meg,
ber tú hesa heilsan:
“Jesus elskar teg!”
Sig so, at eg livi,
skunda tær avstað,
alt er fyrigivið,
boða honum tað!”

Hvør var sjúkan?

Í einum av andaktum sínum greiddi Asbjørn Kvalbein frá
einum manni, sum fór til læknan. Maðurin segði, at hann kendi
seg ógvuligan sjúkan, men hann dugdi ikki nærri at greiða frá
hesum. Læknin kannaði hann gjølla og kundi so bera honum
tey gleðiboðini, at hann var púra frískur.
Maðurin fór avstað, men nakrar dagar seinni kom hann aftur
og segði, at tað var reint galið, hann hevði ongan matarlyst,
hann fekk ikki sovið, og hann kendi seg av sonnum ógvuliga
sjúkan.
Aftur sendi læknin hann til kanningar, og hann fekk tikið
ymsar blóðroyndir, men tað segði tað sama, maðurin var púra
frískur. Læknin segði hetta við hann. Seigliga vendi maðurin
sær á, men áðrenn hann fór út gjøgnum dyrnar, slerdi ein tanki
niður í læknan. ”Likamliga bagir tær einki,” segði læknin,
”men sig mær eitt, hevur tú gjørt okkurt skeivt, sum tú nú
angrar so nógv, at tú kennir teg sjúkan?”
Maðurin gjørdist firtin og fór í sinni avstað. Men tað gingu
bara nakrir fáir dagar, so var hann aftur. ”Læknin,” segði
hann, ”tú setti fingurin á tað eyma staðið og kollgitti. Eg havi
gjørt nakað skeivt móti beiggja mínum. Eg skuldi ansað eftir
fyritøku hansara, meðan hann er staddur uttanlands. Eg havi
tikið pengar frá honum, og tað er gjørt so snildisliga, at eingin
fer at uppdaga, at tað eri eg, sum havi gjørt tað, og nú eri eg so
ræðuliga sjúkur av hesum. Hvat skal eg gera?”
”Eg skal siga tær, hvat ið tú skalt gera. Tú skalt skriva eitt
bræv til beiggja tín og siga honum alt. Síðani skalt tú leggja
ein kekk inn í sama brævbjálvan, har tú rindar fyrsta avgjaldið
av skuldini til beiggja tín.”
Tað gjørdi maðurin, og læknin fylgdi honum til postkassan
fyri at vera vísur í, at hann sendi brævið. Tá ið maðurin vendi

sær á eftir at hava koyrt brævið í postkassan, strálaði hann av
gleði og segði: ”Nú kenni eg meg so púra frískan!”
Hatta er tað. Skriftin sigur: ”Um vit ganga í ljósinum, eins
og hann er sjálvur í ljósinum, tá hava vit samfelag hvør við
annan, og blóð Jesu, sonar hansara, reinsar okkum frá allari
synd.” (1. Jóh. 1,7) ”Um vit játta syndum okkara, tá er hann
trúfastur og rættvísur, so at hann fyrigevur okkum syndirnar
og reinsar okkum frá allari órættvísi.” (1. Jóh. 1,9) Syndin skal
altso játtast, hon skal fram í ljósið, tá kemur samfelagið aftur í
rætt lag við onnur menniskju, og Jesu blóð reinsar okkum frá
allari
synd, vit verða fullkomiliga rein. Effie Campbell.
						

Eitt stríð um lív títt
Rune Edvardsen

"Verið tí Gudi undirgivnir! Men standið ímóti djevulinum, og
tá skal hann flýggja frá tykkum."
						
Ják. 4,7.

Eitt stórt stríð stendur um lív títt. Hetta er ikki eitt stríð um
framgongd og viðgang, ella um fátækradømi ella ríkidømi,
ella um tú skalt giftast ella ikki. Tað er eitt stríð um lív okkara.
Lucifer, hin óndi, hatar øll menniskju. At verða hataður av
honum er ein hørð lagna, tí hann hevur eitt stórt ynski – at
trýsta okkum niður og oyðileggja okkum. Hann hatar okkum.
Men takk og lov, at tað er ein onnur síða, sum kemur okkum
til hjálpar. Gud vil bjarga okkum og verja okkum, tí hann
elskar okkum. Hetta gevur tær eitt val í lívi tínum. Hvørjum
vilt tú fylgja? Vilt tú fylgja honum, sum er faðir at øllum fjanti
og fjasi, vesaldómi, neyð og eymd? Honum, sum vil bróta
niður hjúnalag títt? Honum, sum vil herja á børn tíni, tí hann
hevur bara eitt endamál, hann vil, at alt skal miseydnast hjá
tær. Hann roynir av øllum alvi at fáa teg at skjóta við síðuna av
tí, sum er málið við lívi tínum. Hann vil fegin, at tú ikki skalt
hoyra sannleikan og velja rætt.
Samstundis er tað ein annar, sum hyggur eftir tær hvønn
dag. Tað er Harri friðarins, bjargingarmaður okkara og Kongur
konganna. Hann er nær hjá tær, hvar enn ið tú ert. Hann er til
reiðar at koma inn til tín, um tú letur hjartað upp og bjóðar
honum inn. Um tú vilt hava eitt spennandi lív, vel so at liva
fyri Jesus.
					
Effie Campbell umsetti.

Vit skoðaðu dýrd hansara

Evangelisturin Jóhannes upplivdi sum ungur maður at
møta Jesusi, og Jóhannes sá eisini dýrd hansara, eina dýrd,
sum einborin sonur hevur frá faðir sínum, fulla av náði og
sannleika. Ein vøkur sjón! Og Jóhannes helt fast við hetta alt
lívið, og sum trúarsjón hansara gjørdist bjartari, so upplivdi
hann dýrdina uppaftur meira glógvandi.
Soleiðis skal tað vera. Enntá hin dýrdarríkasta sjónin, sum
vit einaferð sóu, er ikki nóg mikið at vera umbroyttur við. Vit
skulu alla tíðina halda fast við hesa sjónina. Hon má altíð vera
livandi og dýrabær. Vit mugu alsamt skoða inn í Guds dýrd,
sum er Jesus Kristus. Taka vit eyguni av honum og festa tey á
hitt jarðiska, á holdsins og eygnanna lyst, lívsins hugmóð og
okkara egna eg, so umbroytast vit ikki longur, men so steðgar
henda tilgongdin.
Skal tað eydnast einum myndatakara at taka eina mynd av
okkum, so mugu vit vera still og onki annað hugsa um, til
myndin er tikin. Soleiðis mugu vit eisini vera still og alsamt
líta at Jesusi, dýrdarinnar Harra, og tá umbroytast vit. Dust
elur fram eitt einglakór. Vit, dustsins børn, skulu bera hina
himmalsku myndina, tí vit umbroytast – og lovaður veri Gud
fyri
hetta!
							
t. týddi.
Tað nýggja ættarliðið hyggur ikki at sínum pengum sum sínar
egnu, men sum eitt amboð í Guds hondum.
							
e.c. ums.
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