Vel lívið og liv
Skapari okkara, Gud, er veitarin av øllum góðum og fullkomnum gávum, og
Hann ger ikki mannamun. Hann ger væl við øll og náði Hansara er yvir øllum
Hansara skaparverki – eisini tær!
Gud er ikki upprunin til tað ónda ella ósigur. Heldur ikki hevur Hann nakað slíkt
at geva frá sær. Tað ónda og vanlukkur, ið verða okkum fyri í lívinum, stava ikki frá
okkara kærleiksfulla Skapara, men harafturímóti frá fíggindum menniskjans –
Djevlinum og hansara illu andum. Gud sendi Jesus, til tess at oyðileggja verk
Djevulsins og at veita okkum lív í yvirflóð.
Tjóvurin [Djevulin] kemur bert at stjala og drepa og forkoma; Eg eri komin,
fyri at tey skulu hava lív og hava yvirflóð. (Jóhannes 10:10)
Til tað er sonur Guds opinberaður, at Hann skal gera verk Djevulsins til
einkis. (1. Jóhannesarbræv 3:8)
Gud hevur syrgt fyri einum útvegi til tín, til tess at tryggja, at tú kanst gerast frí/ur
frá Djevulsins valdi og syndini, ið altíð førir til deyða. Hann hevur eina undurfulla
ætlan sum, um hon verður fylgd, tryggjar tær sigur og yvirflóð av lívi – bæði í hesum
lívinum og í ævinleikanum, ið kemur. Vit trúgva, at tú, við at lesa henda boðskap, fert
at skilja Guds undurfullu gávu til tín, og at tú fert - at velja lívið og liva!
Eg havi lagt fyri teg lívið og deyðan ... vel tí lívið, so tú og avkom títt kunnu
liva! (5. mósebók 30:19)
Tann, ið hevur Sonin, hevur lívið; tann, ið ikki hevur Son Guds, hevur ikki
lívið. (1. Jóhannesarbræv 5:12)

Kapittul 1

Tú livir ævigt
Orð Guds lærir okkum, at tú ert ein vera í trimum pørtum:
Mátti bæði andi, sál og likam tykkara verðið varðveitt fullkomin .... (1.
Tessalonikabræv 5:23)
Fyri at útgreina nærri:
Ert tú andi.
Tú hevur eina sál (sinni, kenslur, vilja).
Tú livir í einum kroppi.
Mong nýta nógva tíð til at hava umsorgan fyri kroppi og sinni, men hugsa aldri
um tað stóra virðið í teirra æviga anda, haðani tey mest umráðandi málini í lívinum
hava sín uppruna.
Tað andaliga menniskjað, títt innara menniskja, er tann persónurin tú veruliga ert
– tann parturin av tær, ið ongantíð heldur uppat at vera til. Tá títt kropsliga likam
doyr, livir andin hjá tær víðari í ævir, tí andin kann aldri doyggja.
Tað, ið er umráðandi, er hvørt tú velur at liva í ævir saman við Gudi, ella at verða
útistongdur frá Hansara nærveru í ævir.
Tí lønin, ið syndin gevur, er deyði, men náðigáva Guds er ævigt lív....
(Rómbrævið 6:23)
Um onkur ikki fanst skrivaður í bók lívsins, varð hann kastaður í eldsjógvin.
(Opinberingin 20:15)
Og hesi skulu fara burtur til æviga revsing, men hini rættvísu til ævigt lív.
(Matteus 25:46)

Kapittul 2

Rættvísgjørd við endurføðing av sálini
At vera rættvísur merkir heilt einfalt, at eitt menniskja hevur rætt til at vera í
nærveru Guds. Gud sær teg og viðger teg, sum um tú aldri hevur syndað!
Óansað um tú hevur gjørt góðar gerðir og hevur ein framúrskarandi moral, so
hava øll syndað, og hava harvið ikki uppiborið at uppliva dýrd Guds.
Siga vit, at vit hava ikki synd, so dára vit okkum sjálv, og sannleikin er ikki í
okkum. (1. Jóhannesarbræv 1:8)
Øll hava syndað, og teimum fattast dýrd Guds. (Rómbrævið 3:23)
Tú kanst einans gerast rættvís/ur og móttaka gávu Guds, ið er ævigt lív, við at
góðtaka Jesus sum tín Frelsara og Harra. Trúgvin á Navn Jesu Krists er einasti vegur
til frelsu og rættvísgering í Gudi.
Frelsti Hann okkum, ikki fyri rættvísiverk, ið vit høvdu gjørt, men eftir
miskunn Síni .... (Titus 3:5)
Heldur ikki er nakað annað navn [enn Jesus Kristus] undir himli, givið
millum menniskju, sum vit skulu verða frelst við. (Ápostlasøgan 4:12)
Eg [Jesus] eri vegurin, sannleikin og lívið; eingin kemur til Faðirin uttan við
Mær. (Jóhannes 14:6)
Eftir at fyrsta menniskjað, Ádam, syndaði og harvið misti samfelagið við Gud,
gjørdist tað neyðugt, at andin hjá tí einstaka menniskjanum verður endurføddur
(gjørdur nýggjur), til tess at koma nær Gudi og njóta æviga lívið saman við Honum.
Limaskapur í kirkju ella samkomu einsamallur, t.v.s. uttan endurføðing, kann ikki
veita tær rættvísgering yvirfyri Gudi ella samfelag við Hann.
Verður ein ikki føddur av nýggjum, kann hann ikki síggja ríki Guds.
(Jóhannes 3:3)
Tað er sjálvsagt, at vit kunnu ikki koma inn aftur í móðurlív og verða fødd fyri
aðru ferð, so hvat meinti Jesus við? Endurføðingin er ein endurskapan av anda
menniskjans, ið einans er møgulig við guddómligu kraft Heilaga Andans. Tá tú verður
endurfødd/ur fært tú samstundis tillutað anda Guds í títt innara menniskja, hetta ger
títt innara menniskja, ið livir ævigt, fullkomið.
Tað, ið føtt er av holdinum, er hold [náttúrligt], og tað, ið føtt er av
Andanum, er andi [andaligt]. (Jóhannes 3:6)

Kapittul 3

Endurføðing fer einans fram gjøgnum Jesus Kristus
Gud sendi Sín Son, Orðið, ið gjørdist hold, í heimin. Jesus, føddur av einari
moyggj, var bæði Gud og menniskja.
Í upphavi var Orðið [Jesus], og Orðið var hjá Gudi, og Orðið var Gud.
(Jóhannes 1:1)
Moyggj skal verða við barn og eiga son, og hon gevur Honum navnið
Immanuel – sum útlagt er: Gud við okkum. (Esaias 7:14; Matteus 1:23)
Hann, sum varð opinberaður í holdi ... trúgvin í heiminum, tikin upp í dýrd.
(1. Timoteusarbræv 3:16)
Jesus livdi eitt syndaleyst lív – nakað, ið ongin annar kann gera! Hann valdi
síðani at gerast offur, tá hann lat Sítt blóð á einum krossi, til tess at gjalda straffina
fyri okkara synd. Eftir at vera deyður og jarðaður, reis Jesus bókstaviliga upp frá
teimum deyðu við kraft Guds triðja dagin.
Henda Jesus reisti Gud upp – sum vit allir eru vitni um. (Ápostlasøgan 2:32)
Vit [eygnavitni] hava vitnað um Gud, at Hann reisti upp Kristus .... (1.
Korint 15:15)
[Jesus er] prógvaður at vera Sonur Guds við uppreisn [Síni] frá hinum
deyðu. (Rómbrævið 1:4)
Eftir at vera uppstaðin, varð Jesus sæddur av fleiri enn fimmhundrað
eygnavitnum yvir eitt tíðarbil uppá fjøruti dagar. Eftir hetta varð hann tikin upp til
Himmals og situr nú við høgru hond Gud faðirs.
Kristus doyði fyri syndir okkara... varð jarðaður og reis upp triðja dagin ...
síðani varð Hann sæddur av meir enn 500 brøðrum ísenn .... (1. Korint 15:3-6)
[Jesus hevði] víst Seg livandi við mongum prógvum, við tað at Hann í 40
dagar læt teir síggja Seg. (Ápostlasøgan 1:3)
Hann [Jesus] varð tikin upp, meðan teir sóu, og skýggj tók Hann burtur úr
eygsjón teirra. (Ápostlasøgan 1:9)
So varð Harrin ... tikin upp til Himmals, og Hann settist við høgru hond
Guds. (Markus 16:19)
Tá Jesus varð reistur upp frá teim deyðu, vann Hann á Djevulinum, og veitti
harvið mannaættini einasta møguleikan at sleppa frá valdi syndarinnar og rættindi til
at vera í nærveru Guds.

Í hesi løtuni er Jesus livandi í Himli saman við Faðir Sínum, og bjóðar øllum
menniskjum møguleika fyri endurføðing og ævigum lívi, eisini tær, um tú velur at
taka ímóti Honum sum Frelsara og Harra í tínum lívi.
Hann [Gud] reisti Hann [Jesus] upp frá hinum deyðu og setti Hann við høgru
hond Sína í Himli. (Efesus 1:20)
Tí kann Hann [Jesus] eisini fullkomiliga frelsa tey, sum koma til Gud við
Honum; tí Hann livir altíð at biðja fyri teimum [sum ein talsmaður].
(Hebrearabrævið 7:25)

Kapittul 4

Verð endurføddur nú
Nú er stundin komin, at tú skalt verða frelst/ur! Útset ikki hesa avgerð!
Nú er lagalig tíð, nú er frelsudagurin. ( 2. Korint 6:2)
Í dag, um tit hoyra rødd Hansara [Orðið], so herðið ikki hjørtu tykkara.
(Hebrearabrævið 4:7)
Tit mugu føðast av nýggjum! (Jóhannes 3:7)
Endurføðingin er ein gáva frá Gudi til tín. Tú kanst ikki vinna tær rættindi til
hana; frelsan má takast ímóti við at trúgva og handla uppá Guds Orð, vitandi at Gud
kann ikki lúgva. Hann vil gera júst tað, ið Orð Hansara sigur.
Tí av náði eru tit frelst, við trúgv – og tað ikki av tykkum sjálvum, tað er
gáva Guds, ikki av verkum – fyri at eingin skal rósa sær. (Efesus 2:8-9)
Tí so elskaði Gud heimin, at Hann gav Son Sín, hin einborna, fyri at hvør
tann, ið trýr á Hann, skal ikki fortapast, men hava ævigt lív. (Jóhannes 3:16)
Ongin synd, onnur enn tann at avvísa Son Hansara, Jesus, sum tín Frelsara og
Harra, kann skilja teg frá Gudi.
Gud vísir kærleika Sín til okkara við, at Kristus doyði fyri okkum, meðan vit
enn vóru syndarar. (Rómbrævið 5:8)
Øll tey, sum Faðirin gevur Mær, koma til Mín [Jesus], og tann, ið kemur til
Mín, skal Eg als ikki koyra burtur [uttan mun til hvat viðkomandi hevur gjørt].
(Jóhannes 6:37)
At verða endurfødd/ur er ein einføld handling við hjartanum og munninum:
Tí um tú við munninum játtar Jesus sum Harra og trýrt í hjartanum, at Gud
reisti Hann upp frá hinum deyðu, so skalt tú verða frelstur. (Rómbrævið 10:9)
Um tú trýrt í hjartanum, at Jesus er Sonur Guds, og at Gud reisti Hann upp frá
teimum deyðu, verður tú endurfødd/ur í einum nú, tá tú játtar Jesus sum Frelsara og
Harra í tínum lívi.
Heilagi Andin gerst partur av tínum menniskjansliga anda, og vil veita tær lívið
frá Gudi og náttúru Guds í títt innara menniskja. Í somu løtu verður tín andi
endurnýggjaður og heilagur, og gevur hetta tær rætt til at vera í nærveru Guds og
ævigt lív.
Mong eru villleidd, við tað at tey halda, at tey eiga ævigt lív bert við at navn
teirra stendur á einum limalista hjá eini samkomu, at tey gera góð verk ella hava fylgt
gudrøknari siðvenju. Men burtursæð frá endurføðing sambært Skriftini er ongin vegur
til Guds familju, og heldur onki ævigt lív í Guds ríki!
Hevur tú ikki tikið ímóti Jesusi sum tínum persónliga Frelsara og Harra, ella um
tú ivast í, hvørt tú ert endurføddur ella ikki, er umráðandi, at tú fært hesi viðurskifti

avgreidd við Skapara tín. Vel í hesi løtu at byrja títt samfelag við Gud og byrja at liva
eitt lív í yvirflóð bæði nú og alla tíð!
Bið hart, so tú hoyrir tíni egnu orð, og játta fylgjandi. Trúgv hvørjum orði av
øllum tínum hjarta, og tú verður endurfødd/ur við tað sama:
Góði Gud í Himli,
Eg komi til Tín í Jesu Navni.
Eg trúgvi av øllum mínum hjarta, at Jesus Kristus er Sonur Tín, og at Tú
reisti Hann upp frá teimum deyðu.
Eg avnokti synd.
Eg avnokti mína fortíð.
Eg angri og vendi mær frá tí illa.
Eg velji lívið!
Eg taki nú ímóti Jesusi Kristi sum mínum persónliga Frelsara frá synd,
helviti og valdi Djevulsins.
Eg játti Teg, Jesus, sum mín Harra.
Frá hesi løtu hoyri eg Tær til.
Eg vil fylgja Tær, Jesus, restina av mínum lívi.
Tú ert mín Leiðari og mín Leiðbeinari.
Eg skammist ikki við Teg, Harri Jesus.
Eg vil kennast við Teg fyri menniskjum.
Eg trúgvi júst nú, at eg eri ein Kristin!
Heilagi Andin hevur tikið bústað í mær, og eg eri endurfødd/ur.
Jesus er mín Frelsari og Harri!
Takk, Himmalski Faðir, fyri æviga lívið í yvirflóð!
Í Jesu navni, Amen!

Undirskrift ____________________________________________________
Dagfesting ___________________

Klokkan _______________________

Kapittul 5

Vælkomin í Guds familju
Tillukku! Vit fegnast um at bjóða tær vælkomna/n í Guds familju. At velja Jesus
Kristus sum tín persónliga Frelsara og Harra er tann mest týðandi avgerðin, tú
nakrantíð kemur at taka. Tú hevur valt lívið. Gud er nú Faðir tín í ævir, og tú ert barn
Hansara! Jesus fer ongantíð at fara frá tær og heldur ikki at sleppa tær.
Tín andi er nú endurskaptur, reinsaður og fullkomin í allar ævir. Tú hevur eitt nýtt
lív, ið júst er byrjað!
Um tí ein er í Kristusi, er hann nýggjur skapningur; hitt gamla er farið – tað
er vorðið nýtt. (2. Korint 5:17)
Eisini tykkum hevur hann gjørt livandi [nýggj], tykkum, sum deyð vóru í
misbrotum og syndum tykkara. (Efesus 2:1)
Vit eru jú tempul hins livandi Guds – sum Gud hevur sagt: “Eg skal búgva
hjá teimum og ganga millum teirra; Eg skal vera Gud teirra, og tey skulu vera
fólk Mítt”. (2. Korint 6:16)
Endurføðingin tekur ikki støði í følilsum, men í teirri sannroynd, at tú hevur
handlað uppá Guds Orð. Tú ert nú “nýggj/ur” í Kristi Jesusi, og skalt ongantíð verða
skild/ur frá kærleika Guds, tínum Faðiri. Um Satan skuldi roynt at sátt iva um hvørt
tín frelsa er gyldug, minst so til, at tú hevur Guds óbroytandi Orð um ævigt lív!
... sum Gud ómøguliga kundi lúgva í ... (Hebrearabrævið 6:18)
Hvør tann, ið trýr á Hann [Jesus Kristus], fær fyrigeving syndanna við navni
Hansara. (Ápostlasøgan 10:43)
Tann, ið trýr á Sonin [Jesus Kristus], hevur ævigt lív ... (Jóhannes 3:36)
Fyri at fáa eina fatan av hvat tín endurføðing inniber hugsa so um eitt barn føtt av
einari kvinnu, ið ikki ynskir barnið. Ímynda tær nú tað best møguligu familjuna: Ein
familja, ið elskar Gud og menniskju; ein familja, ið livir fyri at geva! Hendan familjan
elskar tað vrakaða barnið og ættleiðir, sum frá líður, barnið sum sítt egna. Tey geva
barninum sítt navn og taka sær av tí, sum um tað var teirra egna.
Hvat fór veruliga fram í hesi hugamynd? Tað var sum um, at barnið varð
endurføtt, fekk nýggj foreldur við einum nýggjum arvarætti! Hví? Ikki vegna nakað,
ið barnið gjørdi, til tess at hava uppiborið hesa støðu, men heldur av tí at foreldrini
heilt einkult elskaðu barnið og vístu tí vælvild. Tað áliggur ikki barninum at gjalda
foreldrunum nakað afturfyri, men at svara aftur við í takksemi at taka ímóti øllum tí,
ið nýggja familjan hevur at bjóða.
Júst soleiðis er tað við tíni endurføðing. Nú tú ert endurfødd/ur, hav rætt og slætt
sum mál at taka ímóti øllum tí, ið er lagt fyri teg. Byrja at virka sum partur av Guds
familju, at deila framíhjárættindi og ábyrgdir, ið fylgja við tínum nýggja arvi!
Tit fingu Anda sonarrættarins, og í Honum rópa vit: “Abba! Faðir!”
(Rómbrævið 8:15)

Andin sjálvur vitnar við anda [tí endurfødda] okkara, at vit eru børn Guds.
Og eru vit børn, eru vit arvingar við, arvingar Guds og samarvingar Kristusar ...
(Rómbrævið 8:16-17)
Síggið, hvussu stóran kærleika Faðirin hevur víst okkum, at vit skulu kallast
børn Guds ... (1. Jóhannesarbræv 3:1)

Kapittul 6

Gev Orði Guds gætur
Nú tú ert endurfødd/ur er tín andi nýggjur, hóast kroppur tín og sál tín ikki eru
broytt. Men sum tú dagliga trýrt og játtar Guds Orð, verður sinni títt stigvíst
endurnýggjað og fremur hetta einleika millum tína sál og tín endurfødda anda.
Hendan samgonga millum sál og anda gjøgnum Orð Guds er kraftmikil. Hon vil
geva tær styrki til at stýra tínum likami, og á henda hátt at akta eftir viljanum hjá
tínum himmalska Faðiri.
Latið tí ikki syndina ráða í deyðiliga likami tykkara, so tit lýða tað í lystum
tess. (Rómbrævið 6:12)
... at bera fram likam tykkara sum livandi, heilagt, Gudi dámligt offur ... Og
berið tykkum ikki at sum henda øld, nei, verið umskapt [hvussu?] ... við
endurnýggjan sinnis tykkara ... (Rómbrævið 12:1-2)
Tit eru dýrt keypt! Ærið tí Gud í likami tykkara. (1. Korint 6:20)
Guds skrivaða Orð, Bíblian, er nú tín handbók at liva eftir, hóskandi til eina og
hvørja støðu. Tá tú handlar uppá Orðið í kærleika, vil Guds Orð altíð geva tær sigur.
At akta Orð Guds ger Hansara yvirnátturligu hjálp tína vegna virkna, og um Gud
er fyri tær kann onki sigra á tær!
Ger tær ómak at vísa teg sjálvan fram sum ein, ið royndur er fyri Gudi, sum
arbeiðsmann, ið einki hevur at skammast við, sum lærir sannleiksorðið rætt. (2.
Timoteusarbræv 2:15)
Øll skriftin er innblást av Gudi ... so gudsmenniskjað kann verða fullkomið,
ført fyri at gera alt gott verk. (2. Timoteusarbræv 3:16-17)
Orð Guds er eitt lógligt skjalprógv, innsiglað við blóði Jesusar. Vælsignilsini í
Orðinum eru til fyrimunar fyri teg. Guds ynski fyri teg, Hansara barn, er, at tú
upplivir lukku í fullum máti í hesum lívinum, eins og í hinum komandi.
Tá tú finnur eitt skriftstað, ið lýsir hvør tú ert, og hvat tú hevur í Kristusi, so trúgv
hesum og játta tað við tínum munni. Mótsig ikki tí, ið Orð Guds sigur um teg! Sum tú
áhaldandi játtar hesi lyfti og sannleikar, gerast tey ein veruleiki í tínum lívi.
Tann, ið ... ivast ikki í hjartanum, men trýr, at tað verður, sum hann sigur,
honum skal verða so. (Markus 11:23)
Lova okkum at stuðla endurnýggjanini av tínum sinni og tínum andaliga vøkstri í
Harranum, við at biðja teg um áhaldandi at játta fylgjandi:
Eg játti við munninum, at Jesus Kristus er Harri mín og trúgvi í hjartanum,
at Gud reisti Hann upp frá hinum deyðu, tí eri eg frelstur. (Rómbrævið 10:9)
Eg eri barn Guds endurfødd/ur av óforgeingiligum sáði, við orði Guds. (1.
Pætursbræv 1:23)

Mítt navn er skrivað í lívsbók Lambsins. (Opinberingin 21:27)
Eg eri ljós heimsins. (Matteus 5:14)
Eg eri rivin frá valdi myrkursins og fluttur inn í ríki elskaða Sonar Hansara.
(Kolosse 1:13)
Mítt likam er tempul Heilaga Andans: Eg æri Gud í likami mínum, tí eg
hoyri Gudi til. ( 1. Korint 6:19-20)
Eg eri umskapt/ur við endurnýggjan sinnis míns. ( Rómbrævið 12:2)
Gud gav mær ikki anda mótloysis, men anda kraftar, kærleika og siðprýðis.
(2. Timoteusarbræv 1:7)
Mær gongst væl á allan hátt, og eg havi heilsuna – eins og sál míni gongst
væl. (3. Jóhannesarbræv 2)
Eg kasti alla sorg mína á Hann, tí Hann hevur umsorgan fyri mær. (1.
Pætursbræv 5:7)
Hann skal als ikki sleppa mær og als ikki fara frá mær. (Hebrearabrævið
13:5)
Eg livi í trúgv, ikki í skoðan. (2. Korint 5:7)
Eg gloymi tað, sum aftanfyri er, rætti meg eftir tí, sum frammanfyri er.
(Filippi 3:14)
Ávøksturin av mínum endurfødda anda er: Kærleiki, gleði, friður, langmóð,
mildleiki, góðska, trúfesti, spakføri og fráhald. (Galatia 5:22-23)
Alt eri eg mentur í Honum, sum ger meg sterkan. (Filippi 4:13)
Eg elski Gud, tí Hann elskaði meg fyrst. (1. Jóhannesarbræv 4:19)
Harrin letur meg taka til og hava yvirflóð av kærleika. (1. Tessalonikabræv
3:12)
Eg eri gerari Orðsins og ikki bert hoyrari tess. (Jákup 1:22)
Hann, sum í mær er, er størri enn hann, sum í heiminum er. (1.
Jóhannesarbræv 4:4)
Eg eri Gudi undirgivin! Eg standi Djevulinum ímóti, so skal hann flýggja frá
mær. (Jákup 4:7)
Eg lati meg í Harran Jesus Kristus, og havi ikki slíka umsorgan fyri
holdinum, at tað øsir upp girndir. (Rómbrævið 13:14)

Eg líti á Harran av øllum hjarta mínum, men líti ikki á vit mítt. Eg kenni
Hann á øllum leiðum mínum, og Hann ger gøtur mínar rættar. (Orðtøkini 3:5-6)
Eg eri sterk/ur í Harranum og i kraft veldis Hansara. (Efesus 6:10)
Gud mín skal eftir ríkidømi Sínum fylla alla trongd mína í dýrd í Kristi
Jesusi. (Filippi 4:19)
Eg eri sendiboð í stað Kristusar, sum tað hevði verið Gud, ið áminti við mær.
(2. Korint 5:20)
Eg havi sigrað við blóði lambsins og við orði vitnisburðar míns.
(Opinberingin 12:11)
Er Gud við mær – hvør kann tá vera ímóti mær? (Rómbrævið 8:31)
Hann, sum byrjaði gott verk í mær, skal eisini fullføra tað til dag Jesu
Krists. (Filippi 1:6)
Eg gleðist í Harranum, altíð. (Filippi 4:4)
Eg søki fyrst ríki Guds og rættvísi Hansara, so skal alt hetta verði givið mær
umframt. (Matteus 6:33)
Táið Kristus, lív mítt, opinberast, skal eisini eg opinberast við Honum í dýrd.
(Kolosse 3:4)
Set tær fyri dagliga at nýta tíð til at lesa Guds Orð, har tú fert at varnast tíni
rættindi, tíni framíhjárættindi og tínar skyldur sum ein nýggjur trúgvandi. Grundfest
teg sjálva/n á føstum grundarlagi í Guds lyftum, síggj teg sjálva/n sum sigrandi,
heldur enn sligna/n. Eins og náttúrlig føði styrkir títt likam, soleiðis styrkir Guds Orð
tín anda og tína sál.
Tráið – eins og nýfødd børn – eftir hini óblandaðu mjólk orðsins, fyri at tit
av henni kunnu vaksa til frelsu. (1. Pætursbræv 2:2)
Við íðin at gera tær ómak at lurta eftir Guds Orði, vil trúgvin á Gud mennast og
møguleikarnir fyri at taka ímóti frá Gudi gerast fleiri.
So kemur tá trúgvin av tí, sum prædikað verður; og tað, sum prædikað
verður, kemur við orði Kristusar. (Rómbrævið 10:17)
Uttan trúgv er tað ómøguligt at toknast Honum [Gudi]. Tí tann, sum stígur
fram fyri Gud, má trúgva, at Hann er, og at Hann lønir teimum, ið søkja Hann.
(Hebrearabrævið 11:6)

Kapittul 7

Liv í ljósinum
Nú tú ert endurfødd/ur, mást tú dagliga ganga í ljósinum við at akta eftir teimum
sannleikum í Guds Orði, ið tú kennir. Við trúfast at handla uppá einhvønn sannleika,
sum hann verður opinberaður fyri tær, vilt tú vaksa í vísdómi og uppliva vælsignilsi í
yvirmál.
Jesus segði tá við ... sum vóru komnir til trúgv á Hann: “Verða tit í orðum
Mínum ... skulu tit skilja sannleikan, og sannleikin skal gera tykkum fríar.”
(Jóhannes 8:31-32)
Tann, ið fylgir Mær [Jesusi Kristi], skal ikki ganga í myrkri, men hava ljós
lívsins. (Jóhannes 8:12)
Men verið gerarar orðsins og ikki bert hoyrarar tess. (Jákup 1:22)
Gud ynskir ikki bert felagsskap við Síni børn, men eisini samfelag. Hetta hjartarópið frá okkara Himmalska Faðiri verður nøktað gjøgnum samfelag við børn Síni í
bøn.
Harafturat veitir bøn til Faðirin, í trúgv á Navnið Jesus, Honum beinleiðis
atgongd til at geva tær bønarsvar. At hava samfelag við Faðirin er fortreytin fyri at
uppliva signingar av Himli á jørðini.
Hvat tit so biðja Faðirin um, skal Hann geva tykkum í navni Mínum.
(Jóhannes 16:23)
Latið í øllum tað, sum tit ynskja, koma fram fyri Gud í ákallan og bøn við
tøkk. (Filippi 4:6)
Sum eitt lýðið Guds barn, kanst tú hava sigur í øllum viðurskiftum. Men tú mást
vaksa andaliga við áhaldandi at fylgja Jesusi eftir.
Tað er tí sera umráðandi, at tú alt fyri eitt tekur avgerð um javnan at fara á møti í
einum samkomuhúsi har Jesus verður dýrmettur, og har Orð Guds verður boðað við
virðing og kraft.
Og ikki geva uppat at koma saman hvør við annan ... (Hebrearabrævið
10:25)
Sambært boði Jesusar eigur tú eisini at verða doypt/ur í vatni, og soleiðis geva
tekin um, at tú leggur av tað gamla lívið og býður nýggja lívinum vælkomnum.
Farið tí út og gerið øll fólkasløg til lærisveinar, doypið teir til navn Faðirsins,
Sonarins og Heilaga Andans. (Matteus 28:19)
Vit eru tá grivin við Honum við dópinum til deyðan, fyri at, eins og Kristus
varð reistur upp frá hinum deyðu við dýrd Faðirsins, so skulu eisini vit liva nýtt
lív. (Rómbrævið 6:4)

At liva í ljósinum er at ganga í Guds kærleika. Tá tú ert endurfødd/ur, gerst
kærleikin hjá Himmalska faðirinum partur av tínari náttúru. Tú hevur nú evnini at liva
ósjálvsøkið, at geva stór vælsignilsi víðari til onnur og tú hevur framgongd sjálv/ur!
Hesin kærleiki vil gera teg føran fyri at geva til onnur tað títt hjarta áður tráaði eftir.
Tá tú livir eftir lóg kærleikans, kanst tú ikki miseydnast!
Tí kærleiki Guds er útheltur í hjørtum okkara við Heilaga Andanum, sum
givin okkum er. (Rómbrævið 5:5)
Tann, ið elskar ... verður verandi í ljósinum ... (1. Jóhannesarbræv 2:10)
Kærleikin fellur aldri burtur ... (1. Korint 13:8)
Harrin veit, at eisini sum trúgvandi gera vit mistøk. Eins og ein ikki verður føddur
likamliga búgvin, soleiðis er andaliga búningin heldur ikki týðilig beinanvegin.
Serliga í teimum fyrstu árunum við Harranum, har tú verður tilevnað/ur, kann
henda, at tú ikki klárar at liva upp til standardin, ið er lýstur í Guds Orði. Men gerst
ikki mótfallin! Tú ert kortini barn Guds, og Hann hevur í Sínum kærleika útvegað
møguleika fyri endurnýggjan av samfelagnum og felagsskapinum við Seg, sum
ólýdni forðar.
Skuldi tú fallið, bið so beinanvegin tín Himmalska Faðir um fyrigeving, vitandi
um at Hann, samsvarandi Sínum Orði, er trúfastur at reinsa teg og strika úr Sínum
minni alt tað, ið tú hevur gjørt galið. Fyrigev altíð tær sjálvum, far víðari á vegnum
við gleði, og vita at tú veksur í náði og kunnskapi um okkara Harra Jesus Kristus!
Játta vit syndir okkara, er Hann [Gud Faðir] trúfastur og rættvísur, so
Hann fyrigevur okkum syndirnar og reinsar okkum frá allari órættvísi. (1.
Jóhannesarbræv 1:9)

Kapittul 8

Gev ljósið víðari
Tín uppgáva á jørðini í dag er at spreiða kunnleikan um Guds undurfullu gávu,
tað æviga lívið. Vel at vera eitt vælsignilsi!
Gev ljósið frá Guds Orði, sum tú sært í hesum bóklingi, víðari til onnur, ið kanska
ikki eru endurfødd ella til tey, ið ivast um teirra samfelag við Himmalska Faðirin.
Sum eitt sendiboð Kristusar fert tú at hava ávirkan á avgerðir tiknar fyri ævinleikan,
og útfría fólk úr myrkri inn í æviga ljósið!
Tit hava fingið tað fyri einki, og tit skulu lata tað fyri einki. (Matteus 10:8)
Hvør tann, sum tí kennist við Meg [Jesus Kristus] fyri menniskjum, hann
skal eisini eg kennast við fyri Faðir Mínum, sum er í Himli. (Matteus 10:32)
Nú tú hevur valt lívið í Kristusi – far og liv av sonnum!

Vel lívið og liv!
Góði Gud í Himli,
Eg komi til Tín í Jesu Navni.
Eg trúgvi av øllum mínum hjarta, at Jesus Kristus er Sonur Tín, og at Tú reisti
Hann upp frá teimum deyðu.
Eg avnokti synd og mína fortíð.
Eg angri og vendi mær frá tí illa.
Eg velji lívið!
Eg taki nú ímóti Jesusi Kristi sum mínum persónliga Frelsara frá synd, helviti og
valdi Djevulsins.
Eg játti Teg, Jesus, sum mín Harra.
Frá hesi løtu hoyri eg Tær til.
Eg vil fylgja Tær, Jesus, restina av mínum lívi.
Eg skammist ikki við Teg, Harri Jesus.
Eg vil kennast við Teg fyri menniskjum.
Eg trúgvi júst nú, at eg eri ein Kristin!
Heilagi Andin hevur tikið bústað í mær, og eg eri endurfødd/ur.
Jesus er mín Frelsari og Harri!
Takk, Himmalski Faðir, fyri æviga lívið í yvirflóð!
Í Jesu navni, Amen! Amen!
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