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TEKN, IÐ ERU BRÚKT Í HESI BÓK.
Í hesi bók eru orðini, hjá hvørjum úttalan er uppmerkt, deild upp í stavilsir við
stuttum bindistrikum (-). Tann longra bindistrikan (-) vísir á sundurdeilingina
í partar av samansettum nøvnum. Stavilsið, sum mesta trykkið eigur at verða
lagt á, er merkt (´). Í samansettum nøvnum eru tvey (´) merkir viðhvørt nýtt.
ch
ch
ph
th
ps
c
c
u
ï
¶

= k (tó ikki í Christus)
= kj
=f
=t
= s (tá ið fremst í einum orði)
=k
=s
= langt u
= langt i (í nøvnum vísir hetta á fleirtal)
= nýtt stykki

iii

FRÁGREIÐING
UM

LÁNORÐ OG NÝYRÐI
OG STAVSETING ORÐA OG NAVNA.
aftan : kvøld
afturrekingur : ein, sum verður rikin
aftur tí hann stendst ikki prógvið
at : yvir at
ágirnd : grammleiki eftir ognum
bond : leinkjur
bráðliga : brátt, tó ikki brádliga
búnaður : búni, klædnaður
dvølja : steðga styttri skeið
dvøljast : steðga longri skeið, búgva
dýrðmeta : meta dýrdligt, dýrdargera
dømisøga : líknilsi
Eliseus : Grikska ný-testamentliga
navnið hjá Elisja
endursóning : at gera aftur sátt
evra : erva [av tí at stovnurin er ovara]
fábul : skrøggsøga
forðast : halda frá sær & halda sær frá
formana : leggja gott niðurí við
áminning
fleirreisur : fleiri ferðir (sandoyarmál)
fyribúgva : frammanundan búgva til
fyribøting : gerð av bót fyri e.h.
(en : propitiation)
fyrifram : frammanundan
fyritilætla : frammanundan ætla til
e.h. (en : predestinate)
fyriætla : frammanundan ætla
frálæra : læra frá sær
gerast : verða
gravhýsi : grøv við hurð, høgd í klett
hagarmót : hagar ímót
harmaður : gjørdur harmur
harmavreiði : harmslig vreiði
heldøming : dómur til æviga glatan í
helviti (en : damnation)
harav : av tí, hjá tí, útfrá tí
hará : har á, á hann/hana/tað
harinn : har inn, inn hagar
herí : í hesum
herav : av hesum
hesa [mans] : hjá hesum [manni]
hesar [konu] : hjá hesi [konu]
hjørn : horn (fyri at fáa greinarmun)
hvará : á hvat
hvarí : í hvørjum
hvarútfrá : við hvat, hvaravleiðandi
hvartil : hvar til, at hvørjum
hvarvið : við hvørjum
hvatiðso : hvat ið so
hvøriðso : hvør ið so

hvørja [mans] : hjá hvørjum [manni]
hvørsháttar : hvussu e.h. er háttað,
ella hvat slag tað er
hvørsumhelst : hvør sum helst
hvørsvegna : av hvørji grund, hví
hvørt : [tað] sum
hvørjir : [teir] sum
hvørjar : [tær] sum
hvørjum : [teimum] sum
høvurir : fleiri høvur
íhuga : hugsa um
klárleggja : gera klárt við frágreiðing
krumma : tað sum rúmast í aðrari
hondini
lærusveinka : kvenkyns lærusveinur
maður : maður, menniskja
myrðir : fleiri morð
oftsinnis : ofta
okfelagi : felagi undir sama oki
onkun : einhvønn, [smb. onkuntíð]
orakkul : orð frá Guði
ósærstýrligur : ein, ið ikki stýrir sær
prosilyttur : trúskiftingi
sannvísa : demonstrera
smástavur : minsti bókstavur, jóta
sneytidólgur : forvitin kallmaður
spyrjast : spyrja hvør annan
staðum : býum
stavkrókur : krókur á bókstavi, títil
støðum : plássum
sýna : kunngera, lýsa
tabernakkul : tjaldhalgidómur,
tjaldbúð
tavla : talva
tessháttar : tílíkt, soleiðis háttað
tráin : tráiligur
trísinnis : tríggjar ferðir
tveggja : hjá/av tveimum
tvísinnis : tvær ferðir
tværreisur : tvær ferðir (sandoyarmál)
tyrstur : ty[r]stur (av “turrur”)
umberinsemi : lyndi at vilja umbera
umberni : vilji at umbera
varðandi : viðvíkjandi
vega, vegur, vá, vógu, vigin : drepa
veri : “er”, hugsandi háttur, “veri seg”
verða gjørt : at henda, tó vísandi til
at persónur útinnir hendingina
vitsti : visti (av tí at stovnurin er “vit”)
vondur : fullur í illskapi
vælvild : ósjálviskur kærleiki
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E VA N G E L I I Ð SA M B Æ R T

ST. MATTHÆUSI.
KAPITUL 1
TTARBÓK Jesu Christs,
sonar Dávids, sonar Ábrahams.
2 Ábraham gat Ísaac ; og Ísaacur
gat Jácob ; og Jácob gat Judas og
brøður hansara ;
3 Og Judas gat Phar´-es og Zar´-a
av Tha´-mar ; og Phar´-es gat Es´rom ; og Es´-rom gat Ar´-am ;
4 Og Ar´-am gat A-min´-a-dab ;
og A-min´-a-dab gat Na-as´-on ; og
Na-as´-on gat Sal´-mon ;
5 Og Sal´-mon gat Bo´-oz av Ra´ch-ab ; og Bo´-oz gat O´-bed av
Ruth; og O´-bed gat Ísai ;
6 Og Ísai gat Dávid kong ; og
Dávid kongur gat Sálomon av
henni sum hevði verið kona U´-rias-ar ;
7 Og Sálomon gat Ro´-bo-am ;
og Ro´-bo-am gat A´-bi-a, og A´-bi-a
gat A´-sa ;
8 Og A´-sa gat Jo´-sa-phat ; og Jo´sa-phat gat Joram ; og Joram gat
O-zi´-as ;
9 Og O-zi´-as gat Jo´-a-tham ; og
Jo´-a-tham gat A´-chaz ; og A´-chaz
gat Ez-e´-ki-as ;
10 Og Ez-e´-ki-as gat Ma-nas´ses ; og Ma-nas´-ses gat Amon ; og
Amon gat Jo´-si-as ;
11 Og Jo´-si-as gat Jech-o-ni´-as og
brøður hans, um tað mundið teir
vórðu bornir burtur til Babylon:
12 Og eftir at teir vóru førdir
til Babylon, gat Jech-o-ni´-as Se-la´thi-el ; og Se-la´-thi-el gat Zo-ro-ba´bel ;
13 Og Zo-ro-ba´-bel gat A´-bi-ud ;
og A´-bi-ud gat E-li´-a-kim ; og E-li´-akim gat A´-zor ;
14 Og A´-zor gat Sa´-doc ; og Sa´doc gat A´-chim ; og A´-chim gat E´li-ud ;
15 Og E´-li-ud gat El-e´-a-zar ; og

El-e´-a-zar gat Mat´-than ; og Mat´than gat Jácob ;
16 Og Jácob gat Jóseph mann
Mariu, av hvørji føddur varð
Jesus, hvør kallaður er Christus.
17 So at allir ættarliðirnir frá
Ábrahami til Dávids eru fjúrtan
ættarliðir ; og frá Dávidi til burturberingina inn í Babylon eru fjúrtan ættarliðir ; og frá burturberingini inn í Babylon at Christi eru
fjúrtan ættarliðir.
18 ¶ Nú, føðing Jesu Christs
var á hesa vís: Tá ið sum móðir
hansara Maria var trúlovað Jósephi, áður enn tey komu saman,
varð hon funnin við barn av
Heilaga Andanum.
19 Tá varð Jóseph, maður hennara, verandi ein rættvísur maður,
og ei viljugur at gera hana eitt
alment fyridømi, hugaður at koyra
hana burtur loyniliga.
20 Men meðan hann grundaði
um hesar lutir, sí, eingil Harrans
birtist honum í dreymi, sigandi,
Jóseph, tú sonur Dávids, óttast
ikki at taka til tín Mariu konu
tína : tí tað sum er gitið í henni er
av Heilaga Andanum.
21 Og hon skal bera fram ein
son, og tú skalt kalla navn hansara JESUS : tí hann skal frelsa
fólk sítt frá syndum teirra.
22 Nú, alt hetta varð gjørt, at
tað mátti verða uppfylt sum varð
talað av Harranum við prophetinum, sigandi,
23 Sí, ein jomfrú skal verða
við barn, og skal bera fram ein
son, og navn hansara skulu tey
kalla Im-ma´-nu-el, sum, verðandi
týtt, er, Guð við okkum.
24 Jóseph, verandi reistur frá
svøvni, gjørdi tá eins og eingil
Harrans hevði boðið honum, og
tók til sín konu sína :
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ST. MATTHÆUS 2

Vísmenninir leiddir av eini stjørnu

25 Og kendi hana ikki fyrrenn
hon hevði borið fram sín fyrstafødda son : og hann kallaði navn
hansara JESUS.

barnið hjá Mariu móður hansara,
og fullu niður, og tilbóðu hann: og
tá ið teir høvdu latið upp skattir
sínar, framsettu teir til hansara
gávur ; gull, og roykilsi, og myrrhu.
12 Og verðandi ávaraðir av
Guði í einum dreymi at teir
skuldu ikki fara aftur til Heródesar, hildu teir avstað inn í sítt
egna land ein annan veg.
13 Og tá ið teir vóru farnir avstað, sí, eingil Harrans birtist fyri
Jósephi í einum dreymi, sigandi,
Reis teg, og tak hitt unga barnið
og móður hansara, og flýggja inn í
Egyptaland, og verð tú har til eg
beri tær orð : tí Heródes vil leita
eftir unga barninum til tess at oyða
hann.
14 Tá ið hann reistist, tók hann
hitt unga barnið og móður hansara um náttina, og helt avstað inn
í Egyptaland :
15 Og varð har inntil deyða Heródesar : at tað mátti verða uppfylt sum varð talað av Harranum
við prophetinum, sigandi, Út úr
Egyptalandi havi eg kallað son
mín.
16 ¶ Heródes, tá ið hann sá at
hann var háðaður av vísmonnunum, varð tá avbera vreiður, og
sendi út, og drap øll børnini sum
vóru í Bethlehem, og í øllum umráðum tess, frá tvey ára gomlum
og undir, samsvarandi við tíðina
sum hann hevði dúgliga fregnað
av vísmonnunum.
17 Tá varð uppfylt tað sum
var talað við Jeremiasi propheti,
sigandi,
18 Í Ra´-ma varð ein rødd hoyrd,
harman, og grátur, og mikil syrgjan, Rachel grátandi vegna barna
sína, og vildi ikki verða uggað, tí
tey eru ei.
19 ¶ Men tá ið Heródes var
deyður, sí, ein eingil Harrans birtist í einum dreymi fyri Jósephi í
Egyptalandi,

KAPITUL 2
Ú, tá ið Jesus varð føddur í
Bethlehem av Judæu á døgum Heródesar kongs, sí, tað komu
vísmenn úr eystri til Jerusalem,
2 Sigandi, Hvar er hann sum er
føddur Kongur Jødanna ? tí vit
hava sæð stjørnu hansara í eystri,
og eru komnir at tilbiðja hann.
3 Tá ið Heródes kongur hevði
hoyrt hesar lutir, varð hann órógvaður, og alt Jerusalem við honum.
4 Og tá ið hann hevði savnað
allar høvuðsprestarnar og hinar
skriftlærdu fólksins saman, kravdi
hann av teimum hvar Christus
skuldi verða føddur.
5 Og teir søgdu við hann, Í Bethlehem Judæu : tí soleiðis stendur
tað skrivað við prophetinum,
6 Og tú Bethlehem, í Juda landi,
ert ikki hin minsti millum Juda
prinsa : tí út úr tær skal koma ein
Stjórnari, sum skal stjórna fólki
mínum Ísrael.
7 Heródes, tá ið hann loyniliga
hevði kallað vísmenninar, fregnaðist tá dúgliga av teimum hvørja
tíð ið stjørnan birtist.
8 Og hann sendi teir til Bethlehem, og segði, Farið og sóknist
dúgliga eftir unga barninum ; og
tá ið tit hava funnið hann, berið
mær orð aftur, at eg má koma og
tilbiðja hann eisini.
9 Tá ið teir høvdu hoyrt kongin,
fóru teir avstað ; Og, sí, stjørnan,
sum teir sóu í eystri, fór undan
teimum, til hon kom og stóð yvir
hvar hitt unga barnið var.
10 Tá ið teir sóu stjørnuna,
fegnaðust teir við avbera miklum
fagnaði.
11 ¶ Og tá ið teir vóru komnir
inn í húsið, sóu teir hitt unga
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ST. MATTHÆUS 3

Jóhannes Doyparin prædikar

20 Sigandi, Reis teg, og tak hitt
unga barnið og móður hansara,
og far inn í land Ísraels : tí teir eru
deyðir sum søktu lív unga barnsins.
21 Og hann reistist, og tók hitt
unga barnið og móður hansara,
og kom inn í land Ísraels.
22 Men tá ið hann hoyrdi at Arche-la´-us ráddi í Judæu, í rúmi
faðirs hansara Heródesar, óttaðist
hann at fara hagar : hóast hetta,
verðandi ávaraður av Guði í einum dreymi, vendi hann til viks
inn í landslutirnar av Galileu :
23 Og hann kom og dvaldist í
einum staði kallaðum Nazareth:
at tað mátti verða uppfylt sum
var talað við prophetunum, Hann
skal verða kallaður ein Nazareari.

8 Berið fram tessvegna ávøkstir
hóskiligir fyri umvending :
9 Og hugsið ikki at siga innaní
tykkum sjálvum, Vit hava Ábraham til faðirs okkara : tí eg sigi
tykkum, at Guð er førur fyri av
hesum steinum at reisa upp Ábrahami børn.
10 Og nú eisini er øksin løgd at
rótini á trøunum : tessvegna hvørt
træ sum ber ikki fram góðan
ávøkst, verður høgt niður, og
kastað inn í eldin.
11 Eg víst doypi tykkum við
vatni til umvendingar : men hann
sum kemur aftaná meg er máttugari enn eg, hvørs skógvar eg eri
ikki verdugur at bera : hann skal
doypa tykkum við Heilaga Andanum, og við eldi :
12 Hvørs kastiskuvla er í hond
hans, og hann vil dyggiliga reinska gólv sítt, og savna hveiti sítt
inn í løðuna ; men hann vil brenna
upp dumbuna við ósløkkiligum
eldi.
13 ¶ Tá kemur Jesus frá Galileu til Jordan til Jóhannesar, at
verða doyptur av honum.
14 Men Jóhannes sýtti honum,
sigandi, Eg havi tørv á at verða
doyptur av tær, og kemurt tú til
mín ?
15 Og svarandi segði Jesus við
hann, Loyv tí at vera so nú : tí svá
sømir tað okkum at uppfylla alla
rættvísi. Tá loyvdi hann honum.
16 Og Jesus, tá ið hann var doyptur, fór upp beinanvegin út úr
vatninum: og, sí, himnarnir vórðu
opnaðir honum, og hann sá Anda
Guðs stígandi niður líkasum ein
dúgva, og lendandi uppiá honum:
17 Og sí ein rødd frá himni, sigandi, Hesin er mín háttelskaði Sonur,
í hvørjum eg eri væl toknaður.

KAPITUL 3
T E I MUM døgum kom Jóhannes Doyparin, prædikandi
í oyðimørkini av Judæu,
2 Og sigandi, Vendið tit um :
tí kongadømi himins er fyri
hond.
3 Tí hesin er hann sum varð talaður um av prophetinum E-sai´as-i, sigandi, Røddin á einum rópandi í oyðimørkini, Fyribúgvið tit
veg Harrans, gerið gøtur hansara
beinar.
4 Og hin sami Jóhannes hevði
búnað sín av kamelhári, og ein
leðurgyrðil um lendar sínar ; og
matur hansara var grashoppur og
villur hunangur.
5 Tá fóru út til hansara Jerusalem, og alt Judæa, og alt umráðið rundan um Jordan,
6 Og vórðu doypt av honum í
Jordan, játtandi syndir sínar.
7 ¶ Men tá ið hann sá mangar
av Pharisearunum og Sad-du-ce´arunum koma til dóps síns, segði
KAPITUL 4
hann við teir, O avkom av eiturÁ varð Jesus leiddur niðan av
ormum, hvør hevur ávarað tykkAndanum inn í oyðimørkina
um at flýggja frá hini komandi
at verða freistaður av djevlinum.
vreiðini ?
3

Í
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ST. MATTHÆUS 4

Christus fastar, & verður freistaður

2 Og tá ið hann hevði fastað
fjøruti dagar og fjøruti nætur,
varð hann aftaná ein hungraður.
3 Og tá ið freistarin kom til hansara, segði hann, Um tú veri Sonur
Guðs, bjóða at hesir steinar verði
gjørdir breyð.
4 Men hann svaraði og segði,
Tað stendur skrivað, Maður skal
ikki liva av breyði eina, men av
hvørjum orði sum útgongur út úr
munni Guðs.
5 Tá tekur djevulin hann niðan
inn í hin heilaga staðin, og setur
hann á eitt torn tempulsins,
6 Og sigur við hann, Um tú veri
Sonur Guðs, kasta teg sjálvan
niður : tí tað stendur skrivað,
Hann skal geva einglum sínum
álegging viðvíkjandi tær : og í
hondum sínum skulu teir bera teg
uppi, at ikki á nakrari tíð tú slái
fót tín ímóti einum steini.
7 Jesus segði við hann, Tað
stendur skrivað aftur, Tú skalt
ikki freista Harran Guð tín.
8 Aftur tekur djevulin hann
niðan á eitt ovurhonds høgt fjall,
og sýnir honum øll kongadømir
heimsins, og dýrd teirra ;
9 Og sigur við hann, Allar hesar
lutir vil eg geva tær, um tú vilt
falla niður og tilbiðja meg.
10 Tá sigur Jesus við hann, Slepp
tær hiðan, Satan : tí tað stendur
skrivað, Tú skalt tilbiðja Harran
Guð tín, og honum eina skalt tú
tæna.
11 Tá fer djevulin frá honum, og
sí, einglar komu og tæntu honum.
12 ¶ Nú, tá ið Jesus hevði
hoyrt at Jóhannes var kastaður
inn í fongsul, fór hann avstað inn
í Galileu ;
13 Og farandi úr Nazareth, kom
hann og dvaldist í Ca-per´-na-um,
sum er á sævarstrondini, við mørk
Za´-bu-lon-s og Neph´-tha-lims :
14 At tað mátti verða uppfylt
sum var talað við Es-ai-asi propheti, sigandi,

15 Land Za´-bu-lon-s, og land
Neph´-tha-lim-s, við sævarvegin,
hinumegin Jordan, Galilea Heidninganna ;
16 Fólkið sum sat í myrkri sá
mikið ljós ; og fyri teimum sum
sótu í umráði og skugga deyðans
er ljós runnið upp.
17 ¶ Frá teirri tíð byrjaði Jesus
at prædika, og at siga, Vendið
um : tí kongadømi himins er fyri
hond.
18 ¶ Og Jesus, gangandi við
Galileusjógvin, sá tveir brøður,
Símon kallaðan Pætur, og Andreas bróður hansara, kastandi eitt
garn inn í sjógvin: tí teir vóru
fiskimenn.
19 Og hann sigur við teir,
Fylgið mær, og eg vil gera tykkum
mannafiskimenn.
20 Og teir fóru beinanvegin frá
gørnum sínum, og fylgdu honum.
21 Og farandi áfram haðan, sá
hann tveir aðrar brøður, Jácob son
Zeb-e-de´-us-ar, og Jóhannes bróður hansara, í einum báti við Zebe-de´-us-i faðir sínum, bøtandi
gørn síni ; og hann kallaði teir.
22 Og í stundini fóru teir frá
bátinum og faðir sínum, og fylgdu
honum.
23 ¶ Og Jesus fór um alla Galileu, frálærandi í synagogum teirra, og prædikandi gleðiboðskap
kongadømisins, og grøðandi øll
sløg av sjúku og øll sløg av ilsku
millum fólksins.
24 Og giti hansara fór út gjøgnum alla Sýriu : og tey førdu til
hansara øll sjúk fólk sum vóru
tikin við ymsum sjúkdómum og
líðingum, og tey sum vóru heltikin við djevlum, og tey sum vóru
sinnissjúk, og tey ið høvdu lamningin ; og hann grøddi tey.
25 Og tað fylgdu honum miklar
fjøldir av fólki úr Galileu, og úr Deca-po´-lis, og úr Jerusalem, og úr
Judæu, og frá hinumegin Jordan.
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og tað gevur ljós øllum sum eru í
húsinum.
16 Latið ljós tykkara soleiðis
lýsa frammi fyri monnum, at teir
mega síggja góðu verk tykkara, og
dýrðmeta Faðir tykkara sum er í
himni.
17 ¶ Hugsið ikki at eg eri
komin at oyða lógina, ella prophetarnar : eg eri ikki komin at
oyða, men at uppfylla.
18 Tí sanniliga sigi eg tykkum,
Til himin og jørð forganga, ein
smástavur ella ein stavkrókur skal
á ongum vísi forganga úr lógini,
til alt verði uppfylt.
19 Hvørsumhelst ið tessvegna
skal bróta eitt av hesum minstu
boðum, og skal læra menn so,
hann skal verða kallaður hin minsti í kongadømi himins: men hvørsumhelst ið skal gera og frálæra
tey, hin sami skal verða kallaður
mikil í kongadømi himins.
20 Tí eg sigi tykkum, At uttan
rættvísi tykkara skal bera av rættvísi hinna skriftlærdu og Pharisearanna, skulu tit í ongum føri ganga
inn í kongadømi himins.
21 ¶ Tit hava hoyrt at tað varð
sagt av teimum frá gamlari tíð,
Tú skalt ikki drepa ; og hvørsumhelst ið skal drepa skal verða í
vanda fyri dóminum:
22 Men eg sigi tykkum, At hvørsumhelst ið er vreiður við bróður
sín uttan grund skal vera í vanda
fyri dóminum: og hvørsumhelst
ið skal siga við bróður sín, Ra´-ca,
skal vera í vanda fyri ráðinum :
men hvørsumhelst ið skal siga,
Tín dári, skal vera í vanda fyri
hel-eldi.
23 Tessvegna um tú komi við
gávu tíni til altarsins, og har
minnirst til at bróður tín hevur
okkurt ímóti tær ;
24 Lat eftir gávu tína har frammi fyri altarinum, og far leið tína ;
fyrst verð samdur við bróður tín,
og kom so og ofra gávu tína.

KAPITUL 5
G síggjandi mannfjøldirnar,
fór hann niðan á eitt fjall : og
tá ið hann var setstur, komu lærusveinar hansara til hansara :
2 Og hann læt upp munn sín,
og lærdi teir, sigandi,
3 Vælsignað eru tey fátæku í
anda : tí teirra er kongadømi
himins.
4 Vælsignað eru tey ið syrgja : tí
tey skulu verða uggað.
5 Vælsignað eru tey eyðmjúku :
tí tey skulu arva jørðina.
6 Vælsignað eru tey ið hungra
og tyrsta eftir rættvísi : tí tey skulu
verða mettað.
7 Vælsignað eru tey miskunnsomu : tí teimum skal lutast
miskunn.
8 Vælsignað eru tey reinu í
hjarta : tí tey skulu síggja Guð.
9 Vælsignað eru tey ið fáa frið í
lag : tí tey skulu verða kallað børn
Guðs.
10 Vælsignað eru tey ið verða
atsøkt fyri rættvísis søk : tí teirra
er kongadømi himins.
11 Vælsignað eru tit, tá ið menn
skulu útskelda tykkum, og atsøkja
tykkum, og skulu siga alt slag av
illskapi ímóti tykkum falsliga, fyri
mína søk.
12 Fegnist, og verið ovurhonds
glað : tí mikið er endurgjald tykkara í himni : tí soleiðis søktu teir at
prophetunum sum vóru undan
tykkum.
13 ¶ Tit eru salt jarðarinnar :
men um saltið havi mist smakk sín,
við hvørjum skal tað verða saltað ?
tað er hiðanfrá ikki gott fyri nakað, uttan at verða kastað út, og at
verða traðkað undir mannaføtur.
14 Tit eru ljós heimsins. Ein
staður sum er settur á einum
fjalli, kann ei verða fjaldur.
15 Eiheldur kveikja menn eitt
kertaljós, og seta tað undir eitt
skeppumál, men í ein kertastaka ;
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25 Semst við mótstøðumann tín
skjótliga, meðan tú ert á veginum
við honum ; at ikki á nøkrum sinni
mótstøðumaðurin gevi teg upp
til dómarans, og dómarin gevi teg
yvir til tænastumansins, og tú
verði kastaður inn í fongsul.
26 Sanniliga sigi eg tær, Tú
skalt við ongum midlum koma út
haðan, til tú hevurt goldið hitt
evsta oyrað.
27 ¶ Tit hava hoyrt at tað varð
sagt av teimum frá gamlari tíð,Tú
skalt ikki fremja hordóm:
28 Men eg sigi tykkum, At hvørsumhelst ið hyggur at eini kvinnu
fyri at girnast eftir henni hevur
framt hordóm við henni longu í
hjarta sínum.
29 Og um høgra eyga títt meinbogi teg, slít tað úr, og kasta tað
frá tær : tí tað er gagnligt hjá tær
at ein av limum tínum skuldi glatast, og ikki at heila likam títt
skuldi verðið kastað inn í helviti.
30 Og um høgra hond tín meinbogi teg, sker hana av, og kasta
hana frá tær : tí tað er gagnligt hjá
tær at ein av limum tínum skuldi
glatast, og ikki at heila likam títt
skuldi verðið kastað inn í helviti.
31 Tað hevur verðið sagt, hvørsumhelst ið skal koyra burtur
konu sína, lat hann geva henni
eitt skilnaðarskriv :
32 Men eg sigi tykkum, At hvørsumhelst ið skal koyra burtur konu
sína, undantikið fyri grundina av
siðloysi, veldur henni at fremja
hordóm: og hvørsumhelst ið skal
giftast við henni sum er fráskild
fremur hordóm.
33 ¶ Uppaftur, tit hava hoyrt
at tað hevur verðið sagt av teimum frá gamlari tíð, Tú skalt ikki
forsvørja teg, men skalt útinna
Harranum eiðir tínar :
34 Men eg sigi tykkum, Svørjið
ikki yvirhøvur ; hvørki við himin,
tí hann er tróna Guðs:
35 Ella við jørðina ; tí hon er fót-

skammul hansara : eiheldur við
Jerusalem ; tí tað er staður hins
mikla Kongs.
36 Eiheldur skalt tú svørja við
høvur títt, av tí at tú kanst ikki
gera eitt hár hvítt ella svart.
37 Men latið samskifti tykkara
vera, Ja, ja ; Nei, nei : tí hvatsumhelst ið er meir enn hesi kemur av
illum.
38 ¶ Tit hava hoyrt at tað hevur verðið sagt, Eyga fyri eyga, og
tonn fyri tonn :
39 Men eg sigi tykkum, At tit
geri ikki mótstøðu ímóti illum:
men hvørsumhelst ið skal sláa teg
á høgra vanga tín, vend honum
hin við.
40 Og um nakar maður vilji
kæra teg hjá løgrættinum, og taka
burtur kyrtil tín, lat hann hava
kápu tína við.
41 Og hvørsumhelst ið skal
noyða teg at ganga eina míl, gakk
við honum tvær.
42 Gev honum sum biður teg,
og frá honum sum vildi læna frá
tær vend tær ikki burtur.
43 ¶ Tit hava hoyrt at tað
hevur verðið sagt, Tú skalt elska
næsta tín, og hata fígginda tín.
44 Men eg sigi tykkum, Elskið
fíggindar tykkara, vælsignið tey ið
banna tykkum, gerið væl móti
teimum ið hata tykkum, og biðið
fyri teimum sum meinfýsnisliga
brúka tykkum, og søkja at tykkum;
45 At tit mega vera børn Faðirs
tykkara sum er í himni ; tí hann
fær sól sína at rísa yvir hinum
óndu og yvir hinum góðu, og
sendir regn á hini rættvísu og á
hini órættvísu.
46 Tí um tit elski tey sum elska
tykkum, hvat endurgjald hava tit ?
gera ikki enntá tollararnir hitt
sama ?
47 Og um tit heilsi brøðrum
tykkara einans, hvat gera tit meir
enn aðrir ? gera ikki enntá tollararnir so ?
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48 Verið tit tessvegna fullkomin, 10 Komi kongadømi títt. Veri
enntá eins og Faðir tykkara sum gjørdur vilji tín á jørð, sum hann
er í himni.
er í himni er fullkomin.
11 Gev okkum henda dag okkKAPITUL 6
ara dagliga breyð.
E V I Ð gætur at tit geri ikki 12 Og fyrigev okkum skuldir
olmussur tykkara frammi okkara, sum vit fyrigeva skuldfyri monnum, at verða sæddir av narum okkara.
teimum: annars hava tit einkið 13 Og leið okkum ikki inn í
endurgjald frá Faðir tykkara sum freisting, men bjarga okkum frá
er í himni.
illum: Tí títt er kongadømið, og
2 Tessvegna tá ið tú gert olmuss- mátturin, og dýrdin, um ævir.
ur tínar, ljóða ikki eina basúnu A´-men.
frammi fyri tær, eins og hyklarar- 14 Tí um tit fyrigevi monnum
nir gera í synagogunum og á gøt- misgerðir teirra, himinski Faðir
unum, at teir mega hava æru av tykkara vil eisini fyrigeva tykkmonnum. Sanniliga sigi eg tykk- um:
um, Teir hava endurgjald sítt.
15 Men um tit fyrigevi ikki
3 Men tá ið tú gert olmussur, monnum misgerðir teirra, eiheldlat ikki vinstru hond tína vita ur vil himinski Faðir tykkara
hvat høgra hond tín ger :
fyrigeva misgerðir tykkara.
4 At olmussur tínar mega vera í 16 ¶ Harafturat tá ið tit fasta,
loyndum: og Faðir tín sum sær í verið ikki, eins og hyklararnir, av
loyndum, sjálvur hann skal endur- einum døprum andlitsbrá: tí teir
gjalda tær opinlýsliga.
avskepla andlit síni, at teir mega
5 ¶ Og tá ið tú biðurt, tú skalt sýnast fastandi fyri monnum.
ikki vera eins og hyklararnir eru : Sanniliga sigi eg tykkum, Teir
tí teir elska at biðja standandi í hava endurgjald sítt.
synagogunum og á gøtuhornun- 17 Men tú, tá ið tú fastart,
um, at teir mega verða sæddir av salva høvur títt, og tváa andlit títt;
monnum. Sanniliga sigi eg tykk- 18 At tú sýnist ikki at fasta fyri
um, Teir hava endurgjald sítt.
monnum, men fyri Faðir tínum
6 Men tú, tá ið tú biðurt, far inn sum er í loyndum: og Faðir tín
í kamar títt, og tá ið tú hevurt latið sum sær í loyndum, skal enduraftur hurð tína, bið til Faðirs tíns gjalda tær opinlýsliga.
sum er í loyndum ; og Faðir tín 19 ¶ Leggið tykkum ikki niðursum sær í loyndum skal endur- fyri dýrgripir á jørð, hvar mølur
gjalda tær opinlýsliga.
og rustur spilla, og hvar tjóvar
7 Men tá ið tit biðja, nýtið ikki bróta ígjøgn og stjala :
fáfongdar endurtøkur, sum hinir 20 Men leggið tykkum niðurfyri
heidnu gera : tí teir halda at teir dýrgripir í himni, hvar hvørki mølskulu verða hoyrdir fyri sítt nógva ur ella rustur spilla, og hvar tjóvar
tos.
bróta ikki ígjøgn ella stjala :
8 Verið ikki tit tessvegna líkir 21 Tí hvar dýrgripur tín er, har
teimum: tí Faðir tykkara veit vil hjarta títt vera eisini.
hvørjum lutum tit hava tørv á, 22 Ljós likamsins er eygað : um
áður enn tit biðja hann.
tí eyga títt er reint, alt likam títt
9 Eftir hesum háttalagi tess- skal vera fult av ljósi.
vegna biði tit : Faðir vár sum ert í 23 Men um eyga títt er ónt, alt
himni, Halgað veri navn títt.
likam títt skal vera fult av myrkri.
7
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Um tí ljósið sum er í tær er myrkur, hvør stórt er tað myrkrið!
24 ¶ Eingin maður kann tæna
tveim meistarum : tí annaðhvørt
vil hann hata tann eina, og elska
hin ; ella annars vil hann halda
seg afturat tí eina, og vanvirða
hin. Tit kunnu ikki tæna Guði og
mammon.
25 Tí sigi eg tykkum, Stúrið ikki
fyri lívi tykkara, hvat tit skulu eta,
ella hvat tit skulu drekka ; ella tá
fyri likami tykkara, hvat tit skulu
fara í. Er ikki lívið meiri enn matur, og likamið meiri enn búnaður?
26 Skoðið fuglarnar í luftini ; tí
teir sáa ikki, eiheldur teir heysta,
eiheldur savna inn í løður ; tó føðir himinski Faðir tykkara teir. Eru
tit ikki mikið betri enn teir ?
27 Hvør tykkara kann við stúran
leggja eina alin afturat hædd síni ?
28 Og hví stúra tit fyri búnaði?
Umhugsið liljurnar á markini,
hvussu tær vaksa ; tær strevast
ikki, eiheldur tær spinna :
29 Og tó sigi eg tykkum, At enntá
Sálomon í allari dýrd síni var ikki
skrýddur sum ein av hesum.
30 Hvørsvegna, um Guð soleiðis
klæði grasið á markini, hvørt í dag
er, og í morgin verður kastað inn í
ovnin, skal hann ikki mikið meira
klæða tykkum, O tit av lítlari
trúgv ?
31 Tessvegna stúrið einkið, sigandi, Hvat skulu vit eta ? ella,
Hvat skulu vit drekka ? ella, Við
hvørjum skulu vit verða klødd ?
32 (Tí eftir øllum hesum lutum
søkja Heidningarnir :) tí himinski
Faðir tykkara veit at tit hava tørv
á øllum hesum lutum.
33 Men søkið tit fyrst kongadømi Guðs, og rættvísi hans; og
allir hesir lutir skulu verða lagdir
afturat tykkum.
34 Stúrið tessvegna einkið fyri
morgindeginum : tí morgindagurin skal stúra fyri sínum egna.
Deginum nóg mikil er ilska hans.

KAPITUL 7
ØMIÐ ikki, at tit verði ikki
dømd.
2 Tí við hvørjum dómi ið tit
døma, skulu tit verða dømd : og
við hvørjum máti ið tit máta, skal
tykkum aftur verða mátað.
3 Og hví skoðart tú flísina sum
er í eyga bróðurs tíns, men hugsart ei um bjálkan sum er í tínum
egna eyga ?
4 Ella hvussu vilt tú siga við
bróður tín, Lat meg hála út flísina
út úr eyga tínum ; og, sí, ein bjálki
er í tínum egna eyga ?
5 Tín hyklari, fyrst kasta út bjálkan út úr tínum egna eyga ; og tá
skalt tú síggja klárliga at kasta út
flísina út úr eyga bróður tíns.
6 ¶ Gevið ikki hundunum tað sum
er heilagt, eiheldur kasti tit perlur
tykkara fyri svín, at ikki tey traðki
tær undir føtur sínar, og vendi sær
aftur og skræði tykkum sundur.
7 ¶ Biðið um, og tað skal verða
givið tykkum ; søkið, og tit skulu
finna ; bankið uppá, og tað skal
verða upplatið tykkum:
8 Tí hvør tann ið biður um
móttekur ; og hann ið søkir
finnur ; og fyri honum ið bankar
uppá skal tað verða latið upp.
9 Ella hvør maður er tað av
tykkum, hvørjum um sonur hansara biði um breyð, vil hann geva
honum ein stein ?
10 Ella um hann biði um ein
fisk, vil hann geva honum ein
høggorm ?
11 Um tá tit, verandi óndir, vita
hvussu geva eigur børnum tykkara góðar gávur, hvør mikið meira
skal Faðir tykkara sum er í himni
geva góðar lutir til teirra sum biðja
hann ?
12 Tessvegna allar lutir hvørjarsumhelst ið tit vildu at menn
skuldu gjørt mót tykkum, gerið tit
enntá so mót teimum: tí hetta er
lógin og prophetarnir.
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26 Og hvør tann ið hoyrir hesar
framsagnir mínar, og ger tær ikki,
skal verða líknaður við ein fávitskutan mann, sum bygdi hús sítt
uppá sandin:
27 Og regnið stúrtaði, og flóðirnar komu, og vindarnir blástu, og
bardu ímóti tí húsi ; og tað fell : og
mikið var fallið av tí.
28 Og tað bar á, tá ið Jesus hevði
endað hesar framsagnir, fólkið var
ovfarið yvir Guðs-læru hansara :
29 Tí hann lærdi tey sum ein ið
hevur myndugleika, og ikki sum
hinir skriftlærdu.

13 ¶ Gangið tit inn um hitt
tronga portrið : tí vítt er portrið,
og breiður er vegurin, sum leiðir
til undirgangs, og mong tað veri
sum ganga inn um tað :
14 Av tí at trongt er portrið, og
mjáur er vegurin, sum leiðir til lívs,
og fá tað veri sum finna hann.
15 ¶ Varið tykkum fyri følskum
prophetum, sum koma til tykkara í seyðaklædnaði, men innvortis eru teir ránskir úlvar.
16 Av ávøkstum teirra skulu tit
kenna teir. Savna menn víndrúvur
av tornum, ella fikur av tistlum?
17 Enntá soleiðis ber hvørt gott
træ fram góðan ávøkst ; men eitt
spilt træ ber fram illan ávøkst.
18 Eitt gott træ kann ikki bera
fram illan ávøkst, eiheldur kann eitt
spilt træ bera fram góðan ávøkst.
19 Hvørt træ sum ber ikki fram
góðan ávøkst verður høgt niður,
og kastað inn í eldin.
20 Hvørsvegna av ávøkstum
teirra skulu tit kenna teir.
21 ¶ Ikki hvør tann sum sigur
við meg, Harri, Harri, skal ganga
inn í kongadømi himins ; men
hann ið ger vilja Faðirs míns sum
er í himni.
22 Mangir vilja siga við meg á
tí degi, Harri, Harri, hava vit ikki
propheterað í navni tínum ? og í
navni tínum hava kastað út
djevlar ? og í navni tínum gjørt
mong undurfull verk ?
23 Og tá skal eg vátta teimum,
Eg kendi tykkum aldri : farið burtur frá mær, tit ið virka misgerð.
24 ¶ Tessvegna hvørsumhelst
ið hoyrir hesar framsagnir mínar,
og ger tær, eg vil líkna hann við ein
vísan mann, sum bygdi hús sítt
uppá ein klett :
25 Og regnið stúrtaði, og flóðirnar komu, og vindarnir blástu,
og bardu ímóti tí húsi ; og tað fell
ikki : tí tað var grundað uppá ein
klett.

KAPITUL 8
Á ið hann var komin oman
av fjallinum, fylgdu honum
miklar mannfjøldir.
2 Og, sí, tað kom ein spitalskur
og tilbað hann, sigandi, Harri, um
tú vilt, tú kanst gera meg reinan.
3 Og Jesus rætti fram hond sína,
og nam við hann, sigandi, Eg vil ;
veri tú reinur. Og í stundini varð
spitalskni hansara reinsað.
4 Og Jesus sigur við hann, Síggj
til tú sigi ongum manni frá ; men
far leið tína, sýn teg fyri prestinum, og ofra gávuna sum Móses
beyð, fyri ein vitnisburð yvirfyri
teimum.
5 ¶ Og tá ið Jesus var farin inn
í Ca-per´-na-um, kom ein hundraðsovasti til hansara, bønandi
hann,
6 Og sigandi, Harri, tænari mín
liggur heima sjúkur við lamninginum, svárliga pínslaður.
7 Og Jesus sigur við hann, Eg
vil koma og grøða hann.
8 Hundraðsovastin svaraði og
segði, Harri, eg eri ikki verdugur
at tú skuldirt komið undir tekju
mína : men tala orðið einans, og
tænari mín skal verða grøddur.
9 Tí eg eri ein maður undir
myndugleika, havandi hermenn
undir mær : og eg sigi til hesa
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mans, Far, og hann fer ; og til eins iskjusonurin hevur ikki hvagar at
annans, Kom, og hann kemur ; leggja sítt høvur.
og til tænara míns, Ger hetta, og 21 Og ein annar av lærusveinhann ger tað.
um hansara segði við hann, Harri,
10 Tá ið Jesus hoyrdi tað, undr- loyv mær fyrst at fara og jarða
aðist hann, og segði við tey sum faðir mín.
fylgdu, Sanniliga sigi eg tykkum, 22 Men Jesus segði við hann,
eg havi ikki funnið so mikla trúgv, Fylg mær ; og lat hinar deyðu
jarða sínar deyðu.
nei ikki í Ísrael.
11 Og eg sigi tykkum, At mangir 23 ¶ Og tá ið hann var farin
skulu koma úr eystri og vestri, og inn í ein bát, fylgdu lærusveinar
skulu setast niður við Ábrahami, hansara honum.
og Ísaaci, og Jácobi, í kongadømi 24 Og, sí, mikið illveður reis á
sjónum, so mikið at báturin var
himins.
12 Men børn kongadømisins huldur við aldunum: men hann
skulu verða kastað út inn í ytra svav.
myrkur : har skal vera grátur og 25 Og lærusveinar hansara komu
til hansara, og vaktu hann, sigandi,
tannagrísl.
13 Og Jesus segði við hundraðs- Harri, bjarga okkum : vit glatast.
ovastan, Far leið tína ; og sum tú 26 Og hann sigur við teir, Hví eru
hevurt trúð, so veri tað gjørt tær. tit óttafullir, O tit av lítlari trúgv ?
Og tænari hansara varð grøddur í So reistist hann, og hartaði vindarsjálvum hinum sama tíma.
nar og sjógvin ; og tað varð blika14 ¶ Og tá ið Jesus var komin logn.
inn í húsið hjá Pæturi, sá hann 27 Men menninir undraðust,
móður konu hansara lagsta, og og søgdu, Hvørsháttar maður er
sjúka av eini hitasótt.
hesin, at enntá vindarnir og sjógv15 Og hann nam við hond henn- urin lýða hann!
ara, og hitasóttin fór frá henni : og 28 ¶ Og tá ið hann var komin
yvirum hinumegin inn í landið
hon reistist, og tænti teimum.
16 ¶ Tá ið kvøldið var komið, hjá Ger-ge-sen´-unum, møttu honførdu tey til hansara mong sum um tveir heltiknir við djevlum,
vóru heltikin við djevlum: og hann komandi út úr grøvunum, framkastaði út andarnar við orði sínum, úr harðligir, so at eingin maður
og grøddi øll sum vóru sjúk :
mátti farið framvið tann vegin.
17 At tað mátti verða uppfylt 29 Og, sí, teir geylaðu út, sigsum var talað við Es-ai-asi pro- andi, Hvat hava vit at gera við teg,
pheti, sigandi, Sjálvur hann tók Jesus, tú Sonur Guðs? ert tú komveikleikar várar, og bar sjúkdómar in higar at pínsla okkum áðrenn
várar.
tíðina ?
18 ¶ Nú, tá ið Jesus sá miklar 30 Og har var ein góðan tein
mannfjøldir umkring seg, gav burtur frá teimum eitt fylgi av
hann boð um at fara avstað yvir- mongum svínum á biti.
31 So djevlarnir bønaðu hann,
um hinumegin.
19 Og ein ávísur skriftlærdur sigandi, Um tú kasti okkum út,
kom, og segði við hann, Meistari, loyv okkum at fara burtur inn í
eg vil fylgja tær hvagarsumhelst svínafylgið.
32 Og hann segði við teir, Farið.
ið tú fert.
20 Og Jesus sigur við hann, Og tá ið teir vóru komnir út, fóru
Revarnir hava holur, og fuglarnir teir inn í svínafylgið : og, sí, heila
í luftini hava reiður ; men Menn- svínafylgið rann harðliga oman10
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Christus stillar stormin

ST. MATTHÆUS 9

10 ¶ Og tað bar á, sum Jesus sat
til matar í húsinum, sí, mangir
tollarar og syndarar komu og
settust niður við honum og lærusveinum hansara.
11 Og tá ið Phariseararnir sóu
tað, søgdu teir við lærusveinar
hansara, Hví etur Meistari tykkara við tollarum og syndarum?
12 Men tá ið Jesus hoyrdi tað,
segði hann við teir, Teimum ið
eru heilir tarvast ikki lækna, men
teimum ið eru sjúkir.
KAPITUL 9
13 Men farið tit og lærið hvat
G hann fór inn í ein bát, og tað merkir, Eg vil hava miskunn,
fór yvirum, og kom inn í sín og ikki sláturoffur : tí eg eri ikki
komin at kalla hinar rættvísu,
egna stað.
2 Og, sí, teir førdu til hansara men syndarar til umvendingar.
ein mann sjúkan av lamninginum, 14 ¶ Tá komu til hansara læruliggjandi á eini song : og Jesus, sveinar Jóhannesar, sigandi, Hví
síggjandi trúgv teirra, segði hann fasta vit og Phariseararnir ofta,
við hin sjúka av lamninginum ; men lærusveinar tínir fasta ikki ?
Sonur, ver við gott treyst; syndir 15 Og Jesus segði við teir,
Kunnu børn brúðarkamarsins
tínar veri fyrigivnar tær.
3 Og, sí, ávísir av hinum skrift- syrgja, so leingi sum brúðgómurlærdu søgdu innaní sær sjálvum, in er hjá teimum ? men teir dagar
vilja koma, tá ið brúðgómurin
Hesin maður Guðs-spottar.
4 Og Jesus, kennandi hugsanir skal verða tikin frá teimum, og tá
teirra, segði, Hvørsvegna hugsa skulu tey fasta.
16 Eingin maður setur eitt
tit ilt í hjørtum tykkara ?
5 Tí hvørt er lættari, at siga, stykki av nýggjum toyi afturat
Syndir tínar veri fyrigivnar tær ; einum gomlum klæði, tí tað sum
er sett í at fylla tað upp tekur frá
ella at siga, Reis teg, og gakk ?
6 Men at tit mega vita at Menn- klæðinum, og skræðingin verður
iskjusonurin hevur mátt á jørð at gjørd verri.
fyrigeva syndir, (tá sigur hann við 17 Eiheldur lata menn nýtt vín
hin sjúka av lamninginum,) Reis inn í gamlar fløskur : annars skrædteg, tak upp song tína, og far til na fløskurnar, og vínið rennur út,
og fløskurnar týnast: men teir
húsa tína.
7 Og hann reistist, og fór avstað lata nýtt vín inn í nýggjar fløskur,
og bæði verða varðveidd.
til húsa sína.
8 Men tá ið mannfjøldirnar sóu 18 ¶ Meðan hann talaði hesar
tað, undraðust tær, og dýrðmettu lutir við teir, sí, har kom ein áGuð, sum hevði givið monnum vísur stjórnari, og tilbað hann,
sigandi, Dóttir mín er beint nú
slíkan mátt.
9 ¶ Og sum Jesus flutti seg deyð : men kom og legg hond tína
fram haðan frá, sá hann ein mann, uppá hana, og hon skal liva.
nevndan Matthæus, sitandi í toll- 19 Og Jesus reistist, og fylgdi
heimtubúðini : og hann sigur við honum, og somuleiðis gjørdu læruhann, Fylg mær. Og hann reisti sveinar hansara.
20 ¶ Og, sí, ein kvinna, sum
seg, og fylgdi honum.
11
eftir einum bratta inn í sjógvin,
og týndist í vøtnunum.
33 Og teir ið ansaðu tey flýddu,
og hildu leiðir sínar inn í staðin,
og søgdu frá øllum, og hvat hevði
viðfarist hinum heltiknu av djevlunum.
34 Og, sí, heili staðurin kom út
at møta Jesusi : og tá ið tey sóu
hann, bønaðu tey hann at hann
vildi fara burtur út úr umráðum
teirra.
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ST. MATTHÆUS 10

Christus sendir út sínar tólv apostlar

var ilskufongd við blóðsótt tólv 34 Men Phariseararnir søgdu,
ár, kom aftanfyri hann, og nam Hann kastar út djevlar gjøgnum
við faldin á klæði hansara :
prins djevlanna.
21 Tí hon segði innaní sær 35 Og Jesus fór runt allar staðsjálvari, Um eg má bert nema við irnar og bygdirnar, frálærandi í
klæði hansara, skal eg verða heil. synagogum teirra, og prædikandi
22 Men Jesus vendi sær runt, gleðiboðskap kongadømisins, og
og tá ið hann sá hana, segði hann, grøðandi hvørja sjúku og hvørja
Dóttir, ver við góða uggan ; trúgv ilsku millum fólksins.
tín hevur gjørt teg heila. Og kvinn- 36 ¶ Men tá ið hann sá mannan varð gjørd heil frá tí tíma.
fjøldirnar, varð hann rørdur við
23 Og tá ið Jesus kom inn í hús várkunn mót teimum, av tí at tey
stjórnarans, og sá floytuleikarar- maktaðust, og vóru spjadd umnar og fólkið haldandi gang,
kring, sum seyðir havandi ongan
24 Segði hann við tey, Gevið hirða.
pláss : tí moyggin er ei deyð, men 37 Tá sigur hann við lærusveinar
svevur. Og tey læðu hann í háð.
sínar, Heystið sanniliga er rúgvis25 Men tá ið fólkini vóru koyrd mikið, men verkamenninir eru fáir ;
fram, fór hann inn, og tók í hond- 38 Biðið tit tí Harra heystsins,
at hann vilji senda fram verkaina á henni, og moyggin reistist.
26 Og gitið av hesum fór út um- menn inn í heyst sítt.
kring inn í alt tað landumráðið.
KAPITUL 10
27 ¶ Og tá ið Jesus fór avstað
haðan, fylgdu tveir blindir menn
G tá ið hann hevði kallað
honum, rópandi, og sigandi, Tú
til sín sínar tólv lærusveinar,
Sonur Dávids, hav miskunn mót gav hann teim mátt ímóti óreinokkum.
um andum, at kasta teir út, og at
28 Og tá ið hann var komin inn grøða øll sløg av sjúku og øll sløg
í húsið, komu teir blindu menninir av ilsku.
til hansara : og Jesus sigur við teir, 2 Nú, nøvnini á teimum tólv
Trúgva tit at eg eri førur fyri at apostlunum eru hesi ; Hin fyrsti,
gera hetta ? Teir søgdu við hann, Símon, hvør er kallaður Pætur,
Ja, Harri.
og Andreas bróðir hansara ; Jácob
29 Tá nam hann við eygu sonur Zeb-e-de´-us-ar, og Jóhannes
teirra, sigandi, Veri tykkum sam- bróðir hansara ;
svarandi við trúgv tykkara.
3 Philippus, og Bartholomæus ;
30 Og eygu teirra vórðu upp- Thomas, og Matthæus tollarin; Jálatin ; og Jesus strangliga álegði cob sonur Al-phæ´-us-ar, og Leb-bæ´teimum, sigandi, Síggið til at eing- us, hvørs tilnavn var Thad-dæ´-us ;
in maður viti tað.
4 Símon Canaanitin, og Judas
31 Men teir, tá ið teir vóru farn- Iscariot, hvør eisini sveik hann.
ir avstað, spreiddu umkring giti 5 Hesar tólv sendi Jesus út, og
hansara í øllum tí landumráð- beyð teim, sigandi, Farið ikki inn
inum.
á veg Heidninganna, og inn í nakr32 ¶ Sum teir fóru út, sí, teir an stað hjá Sa-mar-i-tan´-ar-unum
førdu til hansara ein málleysan farið tit ei :
mann heltiknan við einum djevli.
6 Men farið heldur til hinna
33 Og tá ið djevulin var kastaður burturmistu seyða av Ísraels húsi.
út, talaði hin málleysi : og mann- 7 Og sum tit fara, prædikið,
fjøldirnar undraðust, sigandi, Tað og sigið, Kongadømi himins er
varð aldri svá sætt í Ísrael.
fyri hond.
12
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Christus uggar sínar tólv apostlar

ST. MATTHÆUS 10

8 Grøðið tey sjúku, reinsið tey 20 Tí tað eru ikki tit ið tala,
spitølsku, reisið upp tey deyðu, men Andi Faðirs tykkara sum
kastið út djevlar : fyri einkið hava talar í tykkum.
21 Og bróðirin skal geva upp
tit móttikið, fyri einkið gevið.
9 Útvegið hvørki gull, ella silvur, bróðurin til deyða, og faðirin
ella kopar í pengapungar tykkara, barnið : og børnini skulu rísa upp
10 Ella pjøka til ferðar tykkara, ímóti foreldrum sínum, og valda
eiheldur tveir kyrtlar, eiheldur tey at verða tikin av døgum.
skógvar, ella tá stavar : tí verka- 22 Og tit skulu verða hataðir av
øllum monnum fyri navns míns
maðurin er føði sína verdugur.
11 Og inn í hvønnsumhelst stað søk : men hann sum heldur út til
ella bygd ið tit skulu koma, fregn- endan skal verða frelstur.
ist hvør í honum er verdugur ; og 23 Men tá ið teir søkja at tykkhar verðið verandi til tit fara haðan. um í hesum staði, flýggið tit inn í
12 Og tá ið tit koma inn í eitt ein annan : tí sanniliga sigi eg tyhús, heilsið tí.
kkum, Tit skulu ikki hava farið
13 Og um húsið er verdugt, lat yvir staðirnar av Ísrael, fyrrenn
frið tykkara koma uppá tað : men Menniskjusonurin verður komin.
um tað veri ikki verdugt, lat frið 24 Lærusveinurin er ikki omantykkara venda aftur til tykkara fyri meistara sínum, ella tænarin
sjálvs.
omanfyri harra sínum.
14 Og hvørsumhelst ið skal ikki 25 Tað er lærusveininum nóg
taka ímóti tykkum, ella hoyra mikið at hann verður sum meistorðini hjá tykkum, tá ið tit fara ari hansara, og tænarin sum harri
avstað út úr tí húsi ella staði, ristið hansara. Hava teir kallað meistarav dustið av fótum tykkara.
an av húsinum Be-el´-ze-bub, hvør
15 Sanniliga sigi eg tykkum, mikið meira skulu teir kalla teir av
Tað skal vera meiri úthaldiligt hjá húshaldi hansara?
landi Sodomu og Go-mor´-rhu á 26 Óttist teir ikki tessvegna : tí
dómsdeginum, enn hjá tí staði- einkið er hult, sum skal ikki verða
opinberað ; og fjalt, sum skal ikki
num.
16 ¶ Sí, eg sendi tykkum út verða kunnigt.
eins og seyðir mitt millum úlva : 27 Hvat ið eg sigi tykkum í
verið tit tessvegna vísir sum høgg- myrkri, tað talið tit í ljósi : og hvat
ormar, og meinaleysir sum dúgv- ið tit hoyra í oyranum, tað præur.
dikið tit uppiá húsatekjunum.
17 Men verið varnir fyri monn- 28 Og óttist ikki teir sum drepa
um: tí teir vilja geva tykkum upp likamið, men eru ei førir fyri at
til dómsráðanna, og teir vilja húð- drepa sálina : men heldur óttist
fletta tykkum í synagogum sín- hann sum er førur fyri at oyða
bæði sál og likam í helviti.
um ;
18 Og tit skulu verða førdir 29 Verða ikki tveir spurvar seldir
fram fyri landsstjórar og kongar fyri ein skilling? og ein teirra skal
fyri mína søk, fyri ein vitnisburð ikki falla til jarðar uttan Faðir
ímóti teimum og Heidningun- tykkara.
30 Men sjálvu hárini á høvdi
um.
19 Men tá ið teir geva tykkum tykkara eru øll tøld.
upp, stúrið ikki fyri hvussu, ella 31 Óttist tit ikki tessvegna, tit
hvat tit skulu tala : tí tað skal verða eru av meiri virði enn mangir
givið tykkum í tí sama tíma hvat spurvar.
tit skulu tala.
32 Hvørsumhelst ið tessvegna
13
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ST. MATTHÆUS 11

Vitnisburður Christs um Jóhannes

skal játta meg frammi fyri monnum, hann vil eg eisini játta
frammi fyri Faðir mínum sum er í
himni.
33 Men hvørsumhelst ið skal avnokta meg frammi fyri monnum,
hann vil eg eisini avnokta frammi
fyri Faðir mínum sum er í himni.
34 Hugsið ikki at eg eri komin at
senda frið á jørðina : eg kom ikki
at senda frið, men eitt svørð.
35 Tí eg eri komin at seta mann
í ósemju ímóti faðir hansara, og
dótturina ímóti móður hennara,
og verdótturina ímóti vermóður
hennara.
36 Og fíggindar mans skulu vera
tey av egna húshaldi hansara.
37 Hann ið elskar faðir ella
móður meir enn meg er mær ikki
verdugur : og hann ið elskar son
ella dóttur meir enn meg er mær
ikki verdugur.
38 Og hann ið tekur ikki kross
sín, og fylgir eftir mær, er mær
ikki verdugur.
39 Hann ið finnur lív sítt skal
missa tað : og hann ið missir lív
sítt fyri mína søk skal finna tað.
40 ¶ Hann ið tekur ímóti tykkum tekur ímóti mær ; og hann
ið tekur ímóti mær tekur ímóti
honum sum sendi meg.
41 Hann ið tekur ímóti einum
propheti í prophets navni, skal
móttaka prophets endurgjald ; og
hann ið tekur ímóti einum rættvísum manni í rættvís-mans navni,
skal móttaka rættvís-mans endurgjald.
42 Og hvørsumhelst ið skal geva
einum av hesum smáu eitt bikar
av køldum vatni at drekka einans
í lærusveins navni, sanniliga sigi
eg tykkum, hann skal á ongum
vísi missa endurgjald sítt.

hann burtur haðan at frálæra og
at prædika í staðum teirra.
2 Nú, tá ið Jóhannes hevði hoyrt
í fongslinum verkini hjá Christi,
sendi hann tveir av lærusveinum
sínum,
3 Og segði við hann, Ert tú
hann ið skuldi koma, ella vænta
vit eftir einum øðrum ?
4 Jesus svaraði og segði við teir,
Farið og sýnið Jóhannesi aftur teir
lutir sum tit hoyra og síggja :
5 Tey blindu móttaka sjón sína,
og tey lamnu ganga, tey spitølsku
verða reinsað, og tey deyvu hoyra,
tey deyðu verða reist upp, og hini
fátæku fáa gleðiboðskapin prædikaðan fyri sær.
6 Og vælsignaður er hann, hvørsumhelst ið skal ikki fáa meinboga
í mær.
7 ¶ Og sum teir fóru avstað,
fór Jesus undir at siga við mannfjøldirnar viðvíkjandi Jóhannesi,
Hvat fóru tit út í oyðimørkina at
síggja ? Ein sevlegg skakaðan við
vindinum ?
8 Men hvat fóru tit út fyri at
síggja? Ein mann klæddan í mjúkan búnað ? sí, teir sum eru í mjúkum klædnaði eru í kongshúsum.
9 Men hvat fóru tit út fyri at
síggja? Ein prophet ? ja, eg sigi
tykkum, og meir enn ein prophet.
10 Tí hesin er hann, um hvønn
tað skrivað stendur, Sí, eg sendi
sendiboð mítt undan andliti tínum, hvørt skal fyribúgva veg tín
undan tær.
11 Sanniliga sigi eg tykkum,
Millum teirra sum eru føddir av
kvinnum hevur ikki nakar størri
stigið upp enn Jóhannes Doyparin: hóast hetta, hann sum er
minstur í kongadømi himins er
størri enn hann.
KAPITUL 11
12 Og frá døgum Jóhannesar
G tað bar á, tá ið Jesus hevði Doyparans inntil nú líður kongagjørt seg lidnan við at geva dømi himins harðskap, og hinir
sínum tólv lærusveinum boð, fór harðligu taka tað við valdi.
14
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ST. MATTHÆUS 12

Christus átalar Phariseararnar

13 Tí allir prophetarnir og lógin Faðir, Harra himins og jarðar, av
propheteraðu inntil Jóhannes.
tí at tú hevurt fjalt hesar lutir fyri
14 Og um tit vilja taka við tí, hinum vísu og vitru, og hevurt
hesin er E-li´-as, sum varð fyri at opinberað teir pinkubørnum.
26 Enntá so, Faðir : tí soleiðis
koma.
15 Hann ið hevur oyru at hoyra, tóktist tað gott í eygsjón tíni.
27 Allir lutir eru fingnir mær
lat hann hoyra.
16 ¶ Men við hvat skal eg lík- av Faðir mínum: og eingin maður
na hesa ætt ? Hon er lík børnum kennir Sonin, uttan Faðirin ; eisitandi á torgunum, og kallandi á heldur kennir nakar maður
felagar sínar,
Faðirin, uttan Sonurin, og hann
17 Og sigandi, Vit hava floytað fyri hvørjumsumhelst ið Sonurin
yvirfyri tykkum, og tit hava ikki vil opinbera hann.
dansað ; vit hava syrgt yvirfyri 28 ¶ Komið higar til mín, øll tit
tykkum, og tit hava ikki harmað. ið strevast og eru tungt byrðað, og
18 Tí Jóhannes kom hvørki eg vil geva tykkum hvílu.
etandi ella drekkandi, og tey siga, 29 Takið ok mítt uppá tykkum,
Hann hevur ein djevul.
og lærið av mær ; tí eg eri eyðmjúk19 Menniskjusonurin kom et- ur og lítillátin í hjarta : og tit skulu
andi og drekkandi, og tey siga, Sí finna hvílu sálum tykkara.
ein mann átufrekan og ein vín- 30 Tí ok mítt er nemt, og byrða
svølg, ein vin hjá tollarum og mín er løtt.
syndarum. Men vísdómur er rættKAPITUL 12
vísgjørdur av børnum sínum.
20 ¶ Tá fór hann undir at seta
M tað mundið fór Jesus á
at teim støðum í hvørjum flestu
sabbatsdeginum ígjøgnum
máttugu verkini hjá honum vórðu kornið ; og lærusveinar hansara
gjørd, av tí at tey vendu ikki um: vóru einir hungraðir, og tóku at
21 Vei tær, Cho´-ra-zin! vei tær, slíta øks av kornum, og at eta tað.
Beth-sai´-du! tí um tey máttugu 2 Men tá ið Phariseararnir sóu
verkini, sum vórðu gjørd í tykk- tað, søgdu teir við hann, Sí,
um, høvdu verðið gjørd í Týrus og lærusveinar tínir gera tað sum er
Si´-don, høvdu tey langt síðan havt ikki lógligt at gera á sabbatsdegvent um í sekkjaklæði og øsku.
inum.
22 Men eg sigi tykkum, Tað skal 3 Men hann segði við teir,
verða meira úthaldiligt hjá Týrus Hava tit ikki lisið, hvat Dávid
og Si´-don á dómsdeginum, enn gjørdi, tá ið hann var ein hungrhjá tykkum.
aður, og teir ið vóru við honum ;
23 Og tú, Ca-per´-na-um, sum 4 Hvussu hann fór inn í hús
ert hevjað upp til himins, skalt Guðs, og át sýnisbreyðini, sum
verða førd niður til helvitis : tí um var ikki lógligt hjá honum at eta,
tey máttugu verkini, sum hava eiheldur hjá teimum sum vóru
verið gjørd í tær, høvdu verið við honum, men einans hjá prestgjørd í Sodomu, hevði hon verðið unum ?
verandi inntil henda dag.
5 Ella hava tit ikki lisið í lóg24 Men eg sigi tykkum, At tað ini, hvussu ið á sabbatsdøgunum
skal verða meira úthaldiligt hjá prestarnir í templinum vanhalga
Sodomulandi á dómsdeginum, sabbatin, og eru ólastandi ?
enn hjá tær.
6 Men eg sigi tykkum, At á hes25 ¶ Á teirri tíð tók Jesus til um staði er ein størri enn templið.
orða og segði, Eg takki tær, O 7 Men um tit høvdu vitað hvat
15
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ST. MATTHÆUS 12

Um Guðs-spottan ímóti Heilaga Andanum

hetta merkir, Eg vil hava miskunn, bróta, og rúkandi veik skal hann
og ikki sláturoffur, vildu tit ikki ikki sløkkja, til hann sendir fram
dóm til sigurs.
havt fordømt hinar sakleysu.
8 Tí Menniskjusonurin er 21 Og á navn hansara skulu
Harri enntá av sabbatsdeginum. Heidningarnir troysta.
9 Og tá ið hann var farin avstað 22 ¶ Tá varð førdur til hansara
haðan, fór hann inn í synagogu ein heltikin við einum djevli,
blindur, og málleysur : og hann
teirra :
10 ¶ Og, sí, har var ein mað- grøddi hann, so mikið at hin
ur sum hevði hond sína visnaða. blindi og málleysi bæði talaði og
Og teir spurdu hann, sigandi, Er sá.
tað lógligt at grøða á sabbats- 23 Og alt fólkið varð ovfarið,
døgunum ? at teir máttu ákæra og segði, Er ikki hesin sonur
Dávids?
hann.
11 Og hann segði við teir, Hvør 24 Men tá ið Fariesararnir hoyrmaður skal tað vera tykkara mill- du tað, søgdu teir, Hesin felagi
um, sum skal hava ein seyð, og kastar ikki út djevlar, uttan við
um hann detti inn í eina grøv á Be-el´-ze-bub, prinsi djevlanna.
sabbatsdeginum, vil hann ikki 25 Og Jesus kendi hugsanir
leggja hald á hann, og lyfta hann teirra, og segði við teir, Hvørt
úr ?
kongadømi sundurdeilt ímóti sær
12 Hvussu mikið tá er ein mað- sjálvum verður ført til oyðingar ;
ur betri enn ein seyður ? Hvørs- og hvør staður ella hús sundurvegna tað er lógligt at gera væl á deilt ímóti sær sjálvum skal ikki
sabbatsdøgunum.
standa:
13 Tá sigur hann við mannin, 26 Og um Satan kasti út Satan,
Strekk fram hond tína. Og hann er hann sundurdeildur ímóti sær
strekti hana fram ; og hon varð sjálvum ; hvussu skal tá kongagjørd aftur heil, lík eins og hin.
dømi hans standa ?
14 ¶ Tá fóru Phariseararnir út, 27 Og um eg við Be-el´-ze-bub
og hildu ráðlegging saman ímóti kasti út djevlar, við hvørjum kasta
honum, hvussu teir máttu oyða børn tykkara teir út ? tessvegna
hann.
skulu tey verða dómarar tykkara.
15 Men tá ið Jesus vitsti tað, dró 28 Men um eg kasti út djevlar
hann seg aftur frá haðan: og mikl- við Anda Guðs, tá er kongadømi
ar mannfjøldir fylgdu honum, og Guðs komið at tykkum.
29 Ella annars hvussu kann ein
hann grøddi tey øll ;
16 Og álegði teimum at tey skul- fara inn í húsið hjá einum sterkdu ikki gera hann kunnan ;
um manni, og ræna ognir hans17 At tað mátti verða uppfylt ara, uttan hann fyrst bindi tann
sum var talað við Es-ai´-as-i pro- sterka mannin ? og tá vil hann
ræna hús hansara.
pheti, sigandi,
18 Sí tænara mín, hvønn eg havi 30 Hann ið er ikki við mær er
útvalt ; mín háttelskaða, í hvørjum ímóti mær ; og hann ið savnar ikki
sál mín er væl toknað : eg vil leggja við mær, spjaðir umkring.
anda mín uppá hann, og hann skal 31 ¶ Hvørsvegna eg sigi tykkum,
Alt slag av synd og Guðs-spottan
sýna dóm fyri Heidningunum.
19 Hann skal ikki deila, ella skal verða fyrigivin monnum :
geyla : eiheldur skal nakar maður men Guðs-spottanin ímóti Heilhoyra rødd hansara á gøtunum.
aga Andanum skal ikki verða fyri20 Eitt brákað rør skal hann ikki givin monnum.
16
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ST. MATTHÆUS 13

Dømisøgan um sáðmannin

32 Og hvørsumhelst ið talar eitt frá ytstu pørtum jarðarinnar at
orð ímóti Menniskjusyninum, tað hoyra vísdóm Sálomons ; og, sí,
skal verða fyrigivið honum: men ein størri enn Sálomon er her.
hvørsumhelst ið talar ímóti Heilaga 43 Tá ið hin óreini andin er
Andanum, tað skal ikki verða fyri- farin út úr einum manni, gongur
givið honum, hvørki í hesi verøld, hann gjøgnum turrar staðir, søkjeiheldur í hini komandi verøld.
andi hvílu, og finnur onga.
33 Gerið annaðhvørt træið gott, 44 Tá sigur hann, Eg vil venda
og ávøkst tess góðan ; ella annars aftur inn í hús mítt frá hvaðan eg
gerið træið spilt, og ávøkst tess kom út ; og tá ið hann er komin,
spiltan: tí træið verður kent av finnur hann tað tómt, sópað, og
ávøksti tess.
prýtt.
34 O avkom av eiturormum, 45 Tá fer hann, og tekur við sær
hvussu kunnu tit, verandi óndir, sjálvum sjey aðrar andar meira
tala góðar lutir ? tí út úr yvirflóð vondir enn sjálvur hann, og teir
hjartans muðurin mælir.
fara inn og dvøljast har : og hin
35 Ein góður maður út úr góðu síðsta støðan hjá tí manni verður
goymslu hjarta síns ber fram verri enn hin fyrsta. Enntá soleiðgóðar lutir : og ein óndur maður is skal tað verða eisini hjá hesi
út úr óndu goymsluni ber fram vondu ætt.
illar lutir.
46 ¶ Meðan hann enn talaði
36 Men eg sigi tykkum, At fyri til fólksins, sí, móðir hansara og
hvørt ógagnsorð sum menn skulu brøður hansara stóðu fyri uttan,
tala, teir skulu geva roknskap av tí tráandi at tala við hann.
á dómsdeginum.
47 Tá segði ein við hann, Sí,
37 Tí av orðum tínum skalt tú móðir tín og brøður tínir standa
verða rættvísgjørdur, og av orðum fyri uttan, tráandi at tala við teg.
tínum skalt tú verða dómfeldur.
48 Men hann svaraði og segði
38 ¶ Tá tóku ávísir av hinum við hann sum segði honum hetta,
skriftlærdu og av Pharisearunum Hvør er móðir mín ? og hvørjir
til orða, sigandi, Meistari, vit eru brøður mínir ?
vildu sæð eitt tekin frá tær.
49 Og hann rætti fram hond
39 Men hann svaraði og segði sína móti lærusveinum sínum, og
við teir, Ein ónd og horfikin ætt segði, Sí móður mína og brøður
sóknast eftir einum tekini ; og tað mínar!
skal einkið tekin verða givið henni, 50 Tí hvørsumhelst ið skal gera
uttan tekin Jónasar prophets :
vilja Faðirs míns sum er í himni,
40 Tí eins og Jónas var tríggjar hin sami er bróðir mín, og systir, og
dagar og tríggjar nætur í búki hval- móðir.
sins ; soleiðis skal MenniskjusonKAPITUL 13
urin verða tríggjar dagar og tríggjIN sama dagin fór Jesus út
ar nætur í hjarta jarðarinnar.
út húsinum, og settist við
41 Menninir úr Nin´-e-veh skulu
rísa í dómi við hesi ætt, og skulu sævarmálan.
dómfella hana : av tí at teir vendu 2 Og miklar mannfjøldir vóru
um við prædiku Jónasar ; og, sí, savnaðar saman at honum, so at
hann fór inn í ein bát, og settist ;
ein størri enn Jónas er her.
42 Drotning suðursins skal rísa og øll mannfjøldin stóð við sævarupp í dóminum við hesi ætt, og málan.
skal dómfella hana : tí hon kom 3 Og hann talaði mangar lutir
17

H

HEILAGA_BIBLIA_NT.indd 17

02-07-2010 18:45:35

ST. MATTHÆUS 13

Dømisøgurnar um illgresið, súrdeiggið,

til teirra í dømisøgum, sigandi, skuldu sæð við eygum sínum, og
Sí, ein sáðmaður fór út at sáa ;
hoyrt við oyrum sínum, og skuldu
4 Og tá ið hann sáaði, summi skilt við hjarta sínum, og skuldu
sáðkorn fullu framvið vegkantin, vorðið umvend, og eg skuldi grøtt
og fuglarnir komu og gloyptu tey tey.
upp :
16 Men vælsignað eru eygu tykk5 Summi fullu uppá grýtutar ara, tí tey síggja : og oyru tykkara,
staðir, hvar tey høvdu ikki nógva tí tey hoyra.
mold : og við tað sama spruttu tey 17 Tí sanniliga sigi eg tykkum,
upp, av tí at tey høvdu onga dýpd At mangir prophetar og rættvísir
av mold:
menn hava tráað at síggja teir lutir
6 Og tá ið sólin var uppi, vórðu sum tit síggja, og hava ikki sæð
tey sviðin ; og av tí at tey høvdu teir ; og at hoyra teir lutir sum tit
onga rót, følnaðu tey burtur.
hoyra, og hava ikki hoyrt teir.
7 Og summi fullu millum 18 ¶ Hoyrið tit tessvegna dømitorna ; og tornirnir spruttu upp, søgu sáðmansins.
og køvdu tey :
19 Tá ið einhvør hoyrir orð
8 Men onnur fullu inn í góða kongadømisins, og skilur tað ikki,
jørð, og bóru fram ávøkst, summi tá kemur hin vondi, og nápar
hundraðfaldan, summi sekstifald- burtur tað sum varð sáað í hjarta
hansara. Hesin er hann sum tók
an, summi tríatifaldan.
9 Hvør hevur oyru at hoyra, lat ímóti sáðkorni við vegkantin.
20 Men hann ið tók ímóti sáðhann hoyra.
10 Og lærusveinarnir komu, og korninum inn í grýtutar staðir,
søgdu við hann, Hví talart tú við hin sami er hann ið hoyrir orðið,
tey í dømisøgum ?
og straks við fagnaði tekur ímóti
11 Hann svaraði og segði við tí ;
teir, Tí tykkum er tað givið at 21 Tó hevur hann ikki rót í sær
kenna loyndardómar kongadøm- sjálvum, men heldur á í eina tíð :
is himins, men teimum er tað ikki tí tá ið trongsla ella atsókn rísur
uppá grund av orðinum, alt fyri
givið.
12 Tí hvørsumhelst ið hevur, eitt fær hann meinboga.
til hansara skal verða givið, og 22 Hann eisini sum tók ímóti
hann skal hava meiri ríkiligleika : sáðkorni millum torna er hann
men hvørsumhelst ið hevur ikki, sum hoyrir orðið ; og stúranin av
frá honum skal verða tikið burtur hesum heimi, og svikafullsemin
av ríkidømum, køva orðið, og
enntá tað hann hevur.
13 Tessvegna tali eg til teirra í hann gerst ófruktsamur.
dømisøgum: av tí at tey síggjandi 23 Men hann ið tók ímóti sáðsíggja ikki, og hoyrandi tey hoyra korni inn í hina góðu jørðina er
ikki, eiheldur tey skilja.
hann sum hoyrir orðið, og skilur
14 Og í teimum er uppfyllt pro- tað ; sum eisini ber ávøkst, og ber
phetï E-sai´-as-ar, sum sigur, Við at fram, summir hundraðfaldan,
hoyra tit skulu hoyra, og skulu summir seksti, summir tríati.
ikki skilja ; og síggjandi tit skulu 24 ¶ Eina aðra dømisøgu setti
hann fram yvirfyri teimum, sigansíggja, og skulu ikki varnast :
15 Tí hjartað á hesum fólki er di, Kongadømi himins er líknað
vaksið dølskt, og oyru teirra eru við ein mann sum sáaði gott sáð í
dul at hoyra, og eygu síni hava tey akur sín:
lokað; at ikki á nakrari tíð tey 25 Men meðan menn svóvu,
18
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hin fjalda dýrgripin, perluna, & nótina

ST. MATTHÆUS 13

kom fíggindi hansara og sáaði 36 Tá sendi Jesus mannfjøldina
illgresi millum hveitisins, og fór avstað, og fór inn í húsið : og læruleið sína.
sveinar hansara komu til hansara,
26 Men tá ið blaðið var sprottið sigandi, Greið okkum dømisøguupp, og bar fram ávøkst, tá komu na um illgresið í akrinum.
illgrøsini til sjóndar eisini.
37 Hann svaraði og segði við
27 So komu tænarar húseigarans teir, Hann ið sáar hitt góða sáðið
og søgdu við hann, Tygum, sáaðu er Menniskjusonurin ;
tygum ikki gott sáð í akur tygara? 38 Akurin er heimurin; hitt góða
hvaðan hevur hann tá illgrøs?
sáðið eru børn kongadømisins,
28 Hann segði við teir, Hetta men illgrøsini eru børn hins vonda;
hevur ein fíggindi gjørt. Tænarar- 39 Fíggindin sum sáaði tey er
nir søgdu við hann, Vilt tú tá at vit djevulin ; heystið er endi veraldarfara og lúka tey upp?
innar ; og innheystararnir eru
29 Men hann segði, Nei ; at ikki einglarnir.
meðan tit lúka illgrøsini upp, tit 40 Eins og tessvegna illgrøsini
slíti upp við rót eisini hveitið við verða savnað og brend í eldinum ;
teimum.
soleiðis skal tað verða við endan á
30 Latið bæði vaksa saman inn- hesi verøld.
til heystið : og í heystartíð vil eg 41 Menniskjusonurin skal senda
siga við innheystararnar, Savnið út einglar sínar, og teir skulu
tit saman fyrst illgrøsini, og bind- savna út úr kongadømi hansara
ið tey í bundi at brenna tey : men allar lutir sum geva meinboga, og
teir sum gera lógloysi ;
savnið hveitið inn í løðu mína.
31 ¶ Eina aðra dømisøgu setti 42 Og skulu kasta teir inn í ein
hann fram yvirfyri teimum, sigan- eldovn: har skal verða grátur og
di, Kongadømi himins er líkt ein- tannagrísl.
um sinnopskorni, sum ein maður 43 Tá skulu hinir rættvísu skína
fram eins og sólin í kongadømi
tók, og sáaði í akur sín:
32 Sum víst er hitt minsta av Faðirs teirra. Hvør ið hevur oyru
øllum sáðkornum: men tá ið tað at hoyra, lat hann hoyra.
er vaksið, er tað hitt størsta mill- 44 ¶ Aftur, kongadømi himins
um urta, og gerst eitt træ, so at er líkt einum dýrgripi goymdur í
fuglarnir í luftini koma og búleik- einum akri ; hvønn tá ið ein
maður hevur funnið, hann fjalir,
ast í greinum tess.
33 ¶ Eina aðra dømisøgu tal- og av frøi um tað fer og selur alt
aði hann yvirfyri teimum; Konga- sum hann hevur, og keypir tann
dømi himins er líkt súrdeiggi, akurin.
sum ein kvinna tók, og goymdi í 45 ¶ Aftur, kongadømi himins
trimum málum av mjøli, til tað er líkt einum keypmanni, sóknanheila var sýrað.
di eftir vøkrum perlum :
34 Allar hesar lutir talaði Jesus 46 Hvør, tá ið hann hevði
við mannfjøldina í dømisøgum ; funnið eina perlu av miklum
og uttan dømisøgu talaði hann virði, fór og seldi alt sum hann
ikki við tey:
hevði, og keypti hana.
35 At tað mátti verða uppfylt 47 ¶ Aftur, kongadømi himins
sum varð talað við prophetinum, er líkt eini nót, sum varð kastað
sigandi, Eg vil lata upp munn mín inn í sjógvin, og savnaði av hvørjí dømisøgum ; eg vil mæla lutir, um slagi :
sum hava verið hildnir loyndir frá 48 Hvørja, tá ið hon varð full,
grundlegging veraldarinnar.
teir drógu í land, og settust niður,
19
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ST. MATTHÆUS 14

Jóhannes Doyparin hálshøgdur

Hesin er Jóhannes Doyparin ;
hann er risin frá hinum deyðu ; og
tessvegna sýna fram máttug verk
seg sjálv í honum.
3 ¶ Tí Heródes hevði lagt hald á
Jóhannes, og bundið hann, og sett
hann í fongsul fyri He-ró-di´-as-ar
søk, konu Philippusar bróðurs
síns.
4 Tí Jóhannes segði við hann,
Tað er ikki lógligt hjá tær at hava
hana.
5 Og tá ið hann vildi hava tikið
hann av lívi, óttaðist hann mannfjøldina, av tí at tey roknaðu hann
sum ein prophet.
6 Men tá ið føðingardagur
Heródesar varð hildin, dansaði
dóttir He-ró-di´-as-ar frammi fyri
teimum, og toknaði Heródesi.
7 Við hvat hann lovaði við einum eiði at geva henni hvatsumhelst ið hon vildi biðja um.
8 Og hon, verandi áður undirvíst av móður síni, segði, Gev
mær her høvur Jóhannesar Doyparans á einum fati.
9 Og kongurin varð syrgin: hóast hetta, vegna eiðarins, og teirra
sum sótu við honum til matar,
beyð hann at tað skuldi verða givið
henni.
10 Og hann sendi, og hálshøgdi
Jóhannes í fongslinum.
11 Og høvur hansara varð borið á
einum fati, og givið til gentunnar :
og hon førdi tað til móður sínar.
12 Og lærusveinar hansara komu,
og tóku upp likamið, og jarðaðu
tað, og fóru og søgdu Jesusi.
13 ¶ Tá ið Jesus hoyrdi um
tað, fór hann avstað haðan við
báti á ein oyðistað einsæris : og tá
ið fólkið hevði hoyrt um tað,
fylgdu tey honum til fóts út úr
KAPITUL 14
staðunum.
M tað mundið hoyrdi Heród- 14 Og Jesus fór fram, og sá eina
es fjórðingsfúrstin um navn- mikla mannfjøld, og varð rørdur
við várkunn mótvegis teimum, og
gitni Jesu,
2 Og segði við tænarar sínar, hann grøddi tey sjúku teirra.
20

og savnaðu hinar góðu inn í íløt,
men kastaðu teir vánaligu burtur.
49 Soleiðis skal tað verða við
enda veraldarinnar : einglarnir
skulu koma fram, og skilja hinar
vondu frá millum hinna rættvísu,
50 Og skulu kasta teir inn í eldovnin: har skal verða grátur og
tannagrísl.
51 Jesus sigur við teir, Hava tit
skilt allar hesar lutir ? Teir siga við
hann, Ja, Harri.
52 Tá segði hann við teir, Tessvegna er hvør skriftlærdur sum er
upplærdur til kongadømis himins líkur einum manni sum er ein
húseigari, sum tekur fram út úr
skattagoymslu síni nýggjar og
gamlar lutir.
53 ¶ Og tað bar á, at tá ið Jesus
hevði endað hesar dømisøgur, fór
hann avstað haðan.
54 Og tá ið hann var komin inn
í egna land sítt, lærdi hann teir í
synagogu teirra, so mikið at teir
vórðu ovfarnir, og søgdu, Hvaðan
hevur hesin maður henda vísdóm,
og hesi máttugu verkini ?
55 Er ikki hesin sonur træsmiðarins? er ikki móðir hansara kallað
Maria ? og brøður hansara Jácob,
og Jó´-ses, og Símon, og Judas ?
56 Og systrar hansara, eru tær
ikki allar her hjá okkum ? Hvaðan
hevur tá hesin maður allar hesar
lutir ?
57 Og teir fingu meinboga av
honum. Men Jesus segði við teir,
Ein prophetur er ikki uttan heiður, undantikið í sínum egna landi,
og í sínum egna húsi.
58 Og hann gjørdi ikki mong
máttug verk har, uppá grund av
vantrúgv teirra.
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ST. MATTHÆUS 15

Christus mettar fimm túsundir

15 ¶ Og tá ið tað var kvøld, 27 Men beinanveg talaði Jesus
komu lærusveinar hansara til til teirra, sigandi, Verið við gott
hansara, sigandi, Hesin er ein treyst ; tað eri eg ; verið ikki ræddoyðistaður, og tíðin nú útliðin ; ir.
send mannamúgvuna avstað, at 28 Og Pætur svaraði honum og
tey mega fara inn í bygdirnar, og segði, Harri, um tað veri tú, bjóða
keypa sær vistir.
mær at koma til tín á vatninum.
16 Men Jesus segði við teir, 29 Og hann segði, Kom. Og tá
Teim nýtist ikki fara avstað ; gevið ið Pætur var komin niður út úr
tit teimum at eta.
bátinum, gekk hann á vatninum,
17 Og teir siga við hann, Vit at fara til Jesu.
hava her einans fimm breyð, og 30 Men tá ið hann sá vindin hin
tveir fiskar.
hvølla, varð hann ræddur ; og
18 Hann segði, Berið tað higar byrjandi at søkka, rópaði hann,
til mín.
og segði, Harri, frels meg.
19 Og hann beyð mannamúgv- 31 Og Jesus í stundini rætti fram
uni at setast niður á grasið, og tók hond sína, og loftaði honum, og
tey fimm breyðini, og teir báðar segði við hann, O tú av lítlari
fiskarnar, og, lítandi upp til him- trúgv, hvørsvegna ivaðirst tú ?
ins, vælsignaði hann, og breyt, og 32 Og tá ið teir vóru komnir inn
gav breyðini til lærusveina sína, í bátin, steðgaði vindurin.
og lærusveinarnir til mannfjøldar- 33 Tá komu teir sum vóru í
bátinum og tilbóðu hann, siginnar.
20 Og teir ótu allir, og vórðu andi, Av sonnum, tú ert Sonur
mettaðir : og teir hentaðu upp av Guðs.
molunum sum lupu av tólv fullar 34 ¶ Og tá ið teir vóru farnir
tægur.
yvirum, komu teir inn í land Gen21 Og teir sum høvdu etið vóru nes´-a-ret-s.
um fimm túsund menn, umframt 35 Og tá ið menninir av tí staði
konur og børn.
kendust við hann, sendu teir inn í
22 ¶ Og beinanvegin noyddi alt tað landið runt umkring, og
Jesus lærusveinar sínar at fara inn førdu til hansara øll sum vóru
í ein bát, og at fara undan hon- ilskufongd ;
um yvir hinumegin, meðan hann 36 Og bønaðu hann at tey másendi mannamúgvurnar avstað.
ttu nema einans við faldin á klæði
23 Og tá ið hann hevði sent hansara : og so mong sum numu
mannamúgvurnar avstað, fór vórðu gjørd fullkomiliga heil.
hann niðan á eitt fjall avsíðis at
KAPITUL 15
biðja : og tá ið kvøldið var komið,
Á
komu
til Jesu skriftlærdir
var hann har einsamallur.
og Pharisearar, sum vóru úr
24 Men báturin var nú mitt úti
á sjónum, syftur við aldunum: tí Jerusalem, sigandi,
2 Hví misbróta lærusveinar tínir
vindurin var andstøðis.
25 Og í hini fjórðu náttarvøku fedranna sið? tí teir tváa sær ikki
fór Jesus til teirra, gangandi á um hendurnar tá ið teir eta breyð.
3 Men hann svaraði og segði við
sjónum.
26 Og tá ið lærusveinarnir sóu teir, Hví eisini misbróta tit boðið
hann gangandi á sjónum, vórðu hjá Guði við siði tykkara ?
teir órógvaðir, sigandi, Tað er ein 4 Tí Guð beyð, sigandi, Æra
faðir tín og móður : og, Hann ið
andi; og teir rópaðu út av ótta.
21
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ST. MATTHÆUS 15

Dóttir Canaanitans grødd

bølbiður faðir ella móðir, lat hann 18 Men teir lutir sum útganga
út úr munninum koma fram frá
doyggja deyðan.
5 Men tit siga, Hvørsumhelst ið hjartanum ; og teir dálka mannin.
skal siga við faðir sín ella móður 19 Tí út úr hjartanum útganga
sína, Tað er ein gáva, við hvørjum- illar hugsanir, myrðir, siðloysnsumhelst ið tú máttirt verðið ir, horfremjanir, tjóvaríir, falskur
gagnaður við av mær ;
vitnisburður, Guðs-spottanir :
6 Og æri ikki faðir sín ella 20 Hesir eru lutirnir sum dálka
móður sína, hann skal vera fríur. ein mann : men at eta við ótváSoleiðis hava tit gjørt boðið hjá aðum hondum dálkar ikki ein
Guði av ongari ávirkan við siði mann.
tykkara.
21 ¶ Tá fór Jesus haðan, og fór
7 Tykkara hyklarar, væl prophet- avstað inn í umráðið av Týrus og
eraði E-sai´-as um tykkum, sigandi, Si´-don.
8 Hetta fólk dregst nær mær 22 Og, sí, ein kvinna úr Canaan
við munni sínum, og ærir meg við kom út úr somu umráðunum,
vørrum sínum ; men hjarta teirra og rópaði til hansara, sigandi,
er fjart frá mær.
Hav miskunn mót mær, O Harri,
9 Men til fánýtis tilbiðja tey tú Sonur Dávids ; dóttir mín er
meg, frálærandi fyri Guðs-lærur herviliga plágað við einum djevli.
boðini av monnum.
23 Men hann svaraði henni ikki
10 ¶ Og hann kallaði manna- eitt orði. Og lærusveinar hansara
múgvuna, og segði við tey, Hoyr- komu og bønaðu hann, sigandi,
Send hana avstað ; tí hon rópar
ið og fatið :
11 Ikki tað sum fer inn í munn- eftir okkum.
in dálkar ein mann ; men tað sum 24 Men hann svaraði og segði,
kemur út úr munninum, hetta Eg eri ikki sendur, uttan til hinna
burturmistu seyða av Ísraels húsi.
dálkar ein mann.
12 Tá komu lærusveinar hans- 25 Tá kom hon og tilbað hann,
ara, og søgdu við hann, Veitst tú sigandi, Harri, hjálp mær.
at Phariseararnir fingu mein- 26 Men hann svaraði og segði,
boga, eftir at teir hoyrdu hesa Tað er ikki sømiligt at taka breyðframsøgn ?
ið hjá børnunum, og at kasta tað
13 Men hann svaraði og segði, til hunda.
Hvør planta, sum himinski Faðir 27 Og hon segði, Sannleiki, Harri:
mín hevur ikki sett niður, skal tó eta hundarnir av molunum sum
verða tikin upp við rót.
detta av borði meistara síns.
14 Latið teir vera : teir veri 28 Tá svaraði Jesus og segði við
blindir leiðarar av hinum blindu. hana, O kvinna, stór er trúgv tín:
Og um hin blindi leiðir hin veri tær enntá sum tú vilt. Og
blinda, báðir skulu falla inn í dóttir hennara varð gjørd heil frá
veitina.
sjálvum tí tíma.
15 Tá tók Pætur til orða og 29 Og Jesus fór avstað frá haðan,
segði við hann, Greið okkum hesa og kom nær at Galilieusjónum; og
dømisøgu.
fór á eitt fjall, og settist niður har.
16 Og Jesus segði, Eru tit eisini 30 Og miklar mannfjøldir komu
enn uttan skil ?
til hansara, havandi við sær tey
17 Skilja tit ikki enn, at hvatsum- sum vóru lamin, blind, málleys,
helst ið gongur inn við munnin vanfør, og mong onnur, og kastfer inn í magan, og verður kastað aðu tey niður við føtur Jesu ; og
út inn í frárenningina ?
hann grøddi tey :
22
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ST. MATTHÆUS 16

31 So mikið at mannfjøldin
undraðist, tá ið tey sóu tey málleysu at tala, tey vanføru at verða
heil, tey lamnu at ganga, og tey
blindu at síggja : og tey dýrðmettu
Guð Ísraels.
32 ¶ Tá kallaði Jesus lærusveinar sínar til sín, og segði, Eg havi
várkunn við mannfjøldini, tí tey
halda áfram við mær nú tríggjar
dagar, og hava einkið at eta : og eg
vil ikki senda tey avstað fastandi,
at ikki tey maktist á veginum.
33 Og lærusveinar hansara siga
við hann, Hvaðan skuldu vit havt
so mikið breyð í oyðimørkini,
sum fyri at metta eina so mikla
mannfjøld ?
34 Og Jesus sigur við teir,
Hvussu mong breyð hava tit ? Og
teir søgdu, Sjey, og nakrar fáar
smáfiskar.
35 Og hann beyð mannfjøldini
at setast niður á jørðina.
36 Og hann tók tey sjey breyðini og fiskarnar, og veitti tøkkir,
og breyt tey, og gav til lærusveina
sína, og lærusveinarnir til mannfjøldarinnar.
37 Og tey ótu øll, og vórðu
mettað : og teir tóku upp av brotna
matinum sum var eftir sjey fullar
tægur.
38 Og teir sum ótu vóru fýra
túsund menn, umframt konur og
børn.
39 Og hann sendi mannfjøldina
avstað, og tók bát, og kom inn í
umráðini av Mag´-da-la.

3 Og um morgunin, Tað fer at
verða ódámligt veður í dag : tí
luftin er reyð og skýmlig. O tykkara hyklarar, tit duga at skyna á
yvirborði luftarinnar; men duga
tit ikki at skyna á teknum tíðanna ?
4 Ein ónd og horfikin slekt sóknast eftir einum tekini ; og tað skal
einkið tekin verða givið henni,
uttan tekin Jónasar prophets. Og
hann fór frá teimum, og fór
avstað.
5 Og tá ið lærusveinar hansara
vóru komnir yvirum hinumegin,
høvdu teir gloymt at tikið breyð.
6 ¶ Tá segði Jesus við teir,
Gevið gætur eftir og verið varnir
fyri súrdeiggi Pharisearanna og
Sad-du-ce´-ar-anna.
7 Og teir umráddust sín ámillum, sigandi, Tað er av tí at vit
hava tikið einkið breyð.
8 Hvørt tá ið Jesus varnaðist,
hann segði við teir, O tit av lítlari
trúgv, hví umráðast tit tykkara
millum, av tí at tit hava tikið
einkið breyð ?
9 Skilja tit ikki enn, eiheldur
minnast hinna fimm breyðanna
til hinna fimm túsunda, og
hvussu mangar tægur tit hentaðu
upp?
10 Eiheldur hini sjey breyðini til
hinna fýra túsunda, og hvussu
mangar tægur tit hentaðu upp?
11 Hvussu er tað at tit ikki fata,
at eg talaði tað ikki til tykkara
viðvíkjandi breyði, at tit skuldu
vara tykkum fyri súrdeiggi Pharisearanna og Sad-du-ce´-ar-anna ?
KAPITUL 16
12 Tá skiltu teir hvussu ið hann
HA R I S EARAR N I R eisini beyð teimum ikki at vara seg fyri
við Sad-du-ce´-ar-unum komu, súrdeiggi breyðs, men fyri doctrog freistandi ynsktu hann at hann ïnu Pharisearanna og Sad-du-ce´vildi sýna teimum eitt tekin frá ar-anna.
himni.
13 ¶ Tá ið Jesus kom inn í
2 Hann svaraði og segði við teir, landslutirnar av Cæ-sar-e´-u PhilTá ið tað er kvøld, siga tit, Tað fer ippi, spurdi hann lærusveinar
at verða vakurt veður : tí luftin er sínar, sigandi, Hvønn siga menn
reyð.
at eg Menniskjusonurin eri ?
23
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ST. MATTHÆUS 17

Dýrdarumbroyting Christs

14 Og teir søgdu, Summir siga avnokta seg sjálvan, og taka upp
at tú ert Jóhannes Doyparin : kross sín, og fylgja mær.
summir, E-li´-as; og aðrir, Jeremias, 25 Tí hvørsumhelst ið vil frelsa
lív sítt skal missa tað : og hvørella ein av prophetunum.
15 Hann sigur við teir, Men sumhelst ið vil missa lív sítt fyri
hvør siga tit at eg eri ?
mína søk skal finna tað.
16 Og Símon Pætur svaraði og 26 Tí hvat verður ein maður
segði, Tú ert Christus, Sonur gagnaður, um hann skal vinna
hins livandi Guðs.
hin heila heimin, og missa sína
17 Og Jesus svaraði og segði við egnu sál ? ella hvat skal ein maður
hann, Vælsignaður ert tú, Símon geva í viðurlag fyri sína sál ?
Bar-jo´-na : tí kjøt og blóð hevur 27 Tí Menniskjusonurin skal
ikki opinberað tær tað, men Faðir koma í dýrd Faðirs síns við einglmín sum er í himni.
um sínum ; og tá skal hann endur18 Og eg sigi eisini við teg, At tú gjalda hvørjum manni samsvarert Pætur, og uppá henda klett vil andi verkum hansara.
eg byggja kirkju mína ; og portur 28 Sanniliga sigi eg tykkum,
helvitis skulu ei fáa yvirvá ímóti Tað veri summir ið standa her,
henni.
sum skulu ikki smakka av deyða,
19 Og eg vil geva tær lyklar fyrrenn teir síggja Menniskjusonkongadømis himins: og hvatsum- in komandi í kongadømi sínum.
helst ið tú skalt binda á jørð skal
KAPITUL 17
verða bundið í himni : og hvatG aftaná seks dagar tekur
sumhelst ið tú skalt loysa á jørð
Jesus Pætur, Jácob, og Jóhanskal verða loyst í himni.
20 Tá álegði hann lærusvein- nes bróður hansara, og leiðir teir
um sínum at teir ongum manni niðan á eitt høgt fjall einsæris,
skuldu siga at hann var Jesus hin 2 Og varð umbroyttur frammi
fyri teimum: og andlit hansara
sjálvasti Christus.
21 ¶ Frá teirri tíð fram fór skein sum sólin, og búnaður hansJesus undir at sýna lærusveinum ara varð hvítur sum ljósið.
sínum, hvussu ið hann mátti fara 3 Og, sí, tað birtust yvirfyri teimtil Jerusalem, og líða mangar lutir um Móses og E-li´-as talandi við
av hinum elstu og høvuðsprest- hann.
unum og skriftlærdu, og verða 4 Tá tók Pætur til orða, og segði
dripin, og verða reistur aftur hin við Jesus, Harri, tað er gott hjá
okkum at vera her : um tú vilt, lat
triðja dagin.
22 Tá tók Pætur hann, og tók at okkum gera her trý tabernakkul ;
harta hann, sigandi, Veri tað fjart eitt til tín, og eitt til Mósesar, og
frá tær, Harri : hetta skal ikki eitt til E-li´-as-ar.
5 Meðan hann enn talaði, sí,
verða tær.
23 Men hann vendi sær, og segði eitt bjart skýggj skuggaði yvir
við Pætur, Slepp tær afturum meg, teir : og sí ein rødd út úr skýinum,
Satan : tú ert mær ein meinbogi : sum segði, Hesin er mín hátttí tú gáart ei eftir teim lutum sum elskaði Sonur, í hvørjum eg eri
veri av Guði, men eftir teim sum væl toknaður ; hoyrið tit hann.
6 Og tá ið lærusveinarnir hoyrdu
veri av monnum.
24 ¶ Tá segði Jesus við læru- tað, fullu teir á andlit sítt, og vóru
sveinar sínar, Um nakar maður sára ræddir.
vilji koma aftaná mær, lat hann 7 Og Jesus kom og nam við teir,
24
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ST. MATTHÆUS 18

Christus frálærir um eyðmjúkleika

og segði, Reisist, og verið ikki Jesu burturfrá, og søgdu, Hví
kundu ikki vit kasta hann út ?
ræddir.
8 Og tá ið teir høvdu lyft upp 20 Og Jesus segði við teir, Uppá
eygum sínum, sóu teir ongan grund av vantrúgv tykkara : tí
sanniliga sigi eg tykkum, Um tit
mann, uttan Jesus eina.
9 Og sum teir komu oman av hava trúgv sum eitt sinnopskorn,
fjallinum, Jesus álegði teimum, skulu tit siga við hetta fjall, Burtsigandi, Sigið sjónina fyri ongum flyt hiðan til hasa staðar ; og tað
manni, inntil Menniskjusonurin skal burtflyta; og einkið skal vera
verður risin upp aftur frá hinum ógjørligt tykkum.
deyðu.
21 Hvussu enn er, hetta slagið
10 Og lærusveinar hansara fer ikki út uttan við bøn og føstu.
spurdu hann, sigandi, Hví siga tá 22 ¶ Og meðan teir dvaldu
hinir skriftlærdu at E-li´-as má fyrst í Galileu, segði Jesus við teir,
Menniskjusonurin skal verða
koma ?
11 Og Jesus svaraði og segði við svikin inn í mannahendur :
teir, E-li´-as sanniliga skal fyrst 23 Og teir skulu drepa hann, og
hin triðja dagin skal hann verða
koma, og endurbøta allar lutir.
12 Men eg sigi tykkum, At E-li´- reistur aftur. Og teir vórðu avbera
as er komin longu, og teir kendu syrgnir.
hann ei, men hava gjørt við hann 24 ¶ Og tá ið teir vóru komnir
hvatsumhelst teim lysti. Líkaleið- til Ca-per´-na-um, komu teir sum
is skal eisini Menniskjusonurin tóku ímóti íkastspeningi til Pætlíða av teimum.
urs, og søgdu, Rindar ikki meist13 Tá skiltu lærusveinarnir at ari tykkara íkast ?
hann talaði til teirra um Jóhannes 25 Hann sigur, Jú. Og tá ið
Doyparan.
hann var komin inn í húsið, var
14 ¶ Og tá ið teir vóru kom- Jesus fyrri á enn hann, sigandi,
nir til mannfjøldarinnar, kom Hvat heldurt tú, Símon ? av hvørjtað til hansara ein ávísur maður, um taka kongar jarðarinnar toll
knelandi niður fyri honum, og ella íkast ? av sínum egnu børnsigandi,
um, ella av fremmandum ?
15 Harri, hav miskunn mót 26 Pætur sigur við hann, Av
syni mínum : tí hann er sinnissjúk- fremmandum. Jesus sigur við
ur, og sára plágaður : tí oftsinnis hann, So eru børnini frí.
fellur hann inn í eldin, og ofta inn 27 Hóast tað, at ikki vit skuldu
givið teimum meinboga, gakk tú
í vatnið.
16 Og eg leiddi hann til læru- til sævarins, og kasta ein húk, og
sveina tína, og teir kundu ei lekja tak upp fiskin sum fyrst kemur
upp ; og tá ið tú hevurt opnað
hann.
17 Tá svaraði Jesus og segði, munnin á honum, skalt tú finna
O trútóma og rangsnúna ætt, eitt peningastykki : tað tak, og
hvussu leingi skal eg vera hjá gev teimum fyri meg og teg.
tykkum ? hvussu leingi skal eg
KAPITUL 18
tola tykkum? leiðið hann higar til
mín.
M somu tíðina komu læru18 Og Jesus hartaði djevulin ; og
sveinarnir til Jesu, sigandi,
hann fór burtur út úr honum: og Hvør er hin størsti í kongadømi
barnið varð lekt frá sjálvastum tí himins ?
tíma.
2 Og Jesus kallaði eitt lítið barn
19 Tá komu lærusveinarnir til til sín, og setti tað í miðju teirra,
25
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ST. MATTHÆUS 18

Um at forðast meinbogar

3 Og segði, Sanniliga sigi eg 13 Og um so verði at hann finni
tykkum, Uttan tit verði umvend- hann, sanniliga sigi eg tykkum,
ir, og gerist eins og lítil børn, hann fegnast meira um handa
skulu tit ikki ganga inn í konga- seyð, enn um teir níggju og níti
sum fóru ikki á strok.
dømi himins.
4 Hvørsumhelst ið tessvegna 14 Enntá soleiðis er tað ikki vilji
skal eyðmýkja seg sjálvan eins og Faðirs tykkara sum er í himni,
hetta lítla barnið, hin sami er at eitt av hesum smáu skuldu
glatast.
størstur í kongadømi himins.
5 Og hvøriðso skal taka ímóti 15 ¶ Harafturat um bróður tín
einum slíkum lítlum barni í navni skal misbrótast ímóti tær, far og
sig honum feil hansara millum tín
mínum tekur ímóti mær.
6 Men hvøriðso skal geva einum og hansara einsamallir : um hann
av hesum smáu sum trúgva á meg skal hoyra teg, tú hevurt vunnið
meinboga, honum var tað betri at bróður tín.
ein mylnusteinur varð hongdur 16 Men um hann vilji ikki hoyra
um háls hansara, og at hann varð teg, tá tak við tær ein ella tveir
afturat, at við munninum á tveimdruknaður í havsins djúp.
7 ¶ Vei heiminum uppá grund um ella trimum vitnum hvørt orð
av meinbogum! tí tað má neyðugt má verða grundfest.
verða at meinbogar koma; men 17 Og um hann skal vansketta
vei tí manni við hvørjum mein- at hoyra teir, sig tað við kirkjuna:
men um hann vansketti at hoyra
bogin kemur!
8 Hvørsvegna um hond tín ella kirkjuna, lat hann vera tær eins og
fótur tín gevi tær meinboga, sker ein heiðin maður og ein tollari.
tey av, og kasta tey frá tær : tað er 18 Sanniliga sigi eg tykkum,
betri hjá tær at ganga inn til lívs Hvatsumhelst ið tit skulu binda á
haltur ella vanførur, heldur enn jørð, skal vera bundið í himni : og
havandi tvær hendur ella tveir hvatsumhelst ið tit skulu loysa á
føtur at verða kastaður inn í jørð skal vera loyst í himni.
19 Aftur sigi eg tykkum, At um
ævigt-varandi eld.
9 Og um eyga títt gevi tær mein- tveir av tykkum skulu vera samdir
boga, slít tað úr, og kasta tað frá á jørð sum nertandi nakran lut
tær : tað er betri hjá tær at ganga sum teir skulu biðja um, tað skal
inn til lívs við einum eyga, heldur verða gjørt fyri teir av Faðir
enn havandi tvey eygu at verða mínum sum er í himni.
20 Tí hvar tveir ella tríggir eru
kastaður inn í hel-eld.
10 Ansið eftir at tit ikki vanvirði savnaðir saman í navni mínum,
eitt av hesum smáu ; tí eg sigi har eri eg í miðju teirra.
tykkum, At í himni skoða einglar 21 ¶ Tá kom Pætur til hansara,
teirra altíð andlit Faðirs míns sum og segði, Harri, hvussu ofta skal
bróður mín synda ímóti mær, og
er í himni.
11 Tí Menniskjusonurin er eg fyrigeva honum ? til sjey ferðir?
komin at frelsa tað sum var burt- 22 Jesus sigur við hann, Eg sigi
tær ikki, Inntil sjey ferðir : men,
urmist.
12 Hvussu hugsa tit ? um ein Inntil sjeyti ferðir sjey.
maður havi hundrað seyðir, og 23 ¶ Tessvegna er kongadømi
ein teirra veri farin á strok, fer himins líknað við ein ávísan kong,
hann ikki frá teimum níggju og sum vildi taka roknskap av tænarníti, og fer niðan í fjøllini, og leitar um sínum.
eftir tí sum er farin á strok ?
24 Og tá ið hann var byrjaður
26
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at rokna, varð ein førdur til hansKAPITUL 19
ara, sum skyldaði honum tíggju
túsund talentir.
G tað bar á, at tá ið Jesus
25 Men við tað at hann hevði
hevði endað hesar framikki at gjalda, beyð harri hansara sagnir, fór hann avstað úr Galileu,
hann at verða seldan, og konu og kom inn í landamørk Judæu
hansara, og børn, og alt sum hann hinumegin Jordan;
hevði, og rindan at verða gjørda.
2 Og miklar mannfjøldir fylgdu
26 Tænarin tessvegna fell niður, honum ; og hann grøddi tey har.
og tilbað hann, sigandi, Harri, hav 3 ¶ Phariseararnir eisini komu
tolmóð við mær, og eg vil rinda til hansara, freistandi hann, og
tær alt.
sigandi við hann, Er tað lógligt hjá
27 Tá varð harrin hjá tí tænara einum manni at koyra burtur konu
rørdur við várkunn, og loysti hann, sína fyri hvørja grund ?
og fyrigav honum skuldina.
4 Og hann svaraði og segði við
28 Men hin sami tænarin fór út, teir, Hava tit ikki lisið, at hann
og fann ein av samtænarum sín- sum gjørdi tey við byrjanina, gjørum, sum skyldaði honum hundr- di tey kall og kallinnu,
að denarar : og hann legði hendur 5 Og segði, Av hesi grund skal
á hann, og tók hann eftir svíran- maður fara frá faðir og móður, og
um sigandi, Rinda mær tað tú skal halda fast til konu sína : og
skyldart.
tey tvey skulu verða eitt kjøt ?
29 Og samtænari hansara fell 6 Hvørsvegna tey eru ei meira
niður við føtur hansara, og bøn- tvey, men eitt kjøt. Hvat tessaði hann, sigandi, Hav tolmóð við vegna Guð hevur saman komið,
mær, og eg vil rinda tær alt.
lat ikki mann koyra sundur.
30 Og hann vildi ikki : men fór 7 Teir siga við hann, Hví beyð
og kastaði hann inn í fongsul, til tá Móses at geva henni skilnaðarhann skuldi rinda skuldina.
skriv, og at koyra hana burtur ?
31 So tá ið samtænarar hansara 8 Hann sigur við teir, Móses
sóu tað sum var gjørt, vórðu teir uppá grund av harðleikanum av
sera syrgnir, og komu og søgdu hjørtum tykkara loyvdi tykkum at
harra sínum alt sum var gjørt.
koyra burtur konur tykkara : men
32 Harri hansara, eftir at hann frá byrjanini var tað ei so.
hevði kallað hann, segði tá við 9 Og eg sigi tykkum, Hvørsumhann, O tú vondi tænari, eg fyri- helst ið skal koyra burtur konu
gav tær alla hasa skuldina, av tí at sína, undantikið um tað veri fyri
tú tráaðirt meg :
siðloysi, og skal giftast við eini
33 Skuldirt ikki tú eisini hava aðrari, fremur hordóm : og hvørhavt várkunn við samtænara tín- iðso giftist við henni sum er koyrd
um, enntá eins og eg tók synd í burtur, fremur hordóm.
tær ?
10 ¶ Lærusveinar hansara siga
34 Og harri hansara varð vreið- við hann, Um viðurskifti mansins
ur, og gav hann yvir til pínslar- veri soleiðis við konu hansara, er
anna, til hann skuldi rinda alt tað ikki gott at giftast.
sum honum var skyldugt.
11 Men hann segði við teir, Allir
35 So líkaleiðis skal himinski menn kunnu ikki taka við hesi
Faðir mín gera eisini við tykkum, framsøgn, uttan teir til hvørja tað
um tit frá hjørtum tykkara fyri- er givið.
gevi ikki hvør og ein bróður sín- 12 Tí tað eru summir geldingum misbrotini hjá teimum.
ar, sum vórðu soleiðis føddir frá
27
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Verkamenninir í víngarðinum

lívmóður móður sínar : og tað eru treyðugliga ganga inn í kongasummir geldingar, sum vórðu gjør- dømi himins.
dir geldingar av monnum : og tað 24 Og aftur sigi eg tykkum, Tað
eru geldingar, sum hava gjørt seg er lættari hjá einum kameli at fara
sjálvar geldingar fyri søk konga- ígjøgnum eitt nálareyga, enn hjá
dømis himins. Hann ið er førur einum ríkum manni at ganga inn
fyri at taka við tí, lat hann taka við í kongadømi Guðs.
25 Tá ið lærusveinar hansara
tí.
13 ¶ Tá vórðu førd til hansara hoyrdu tað, vórðu teir ovurhondslítil børn, at hann skuldi leggja liga ógvaðir, sigandi, Hvør tá
hendur sínar á tey, og biðja : og kann verða frelstur ?
lærusveinarnir hartaðu tey.
26 Men Jesus skoðaði teir, og
14 Men Jesus segði, Loyvið lítl- segði við teir, Við monnum hetta
um børnum, og sýtið teim ei, at er ógjørligt ; men við Guði allir
koma til mín: tí til slíkra hoyrir lutir eru gjørligir.
27 ¶ Tá tók Pætur til orða og
kongadømi himins.
15 Og hann legði hendur sínar á segði við hann, Sí, vit eru farnir
frá øllum, og hava fylgt tær ; hvat
tey, og fór avstað haðan.
16 ¶ Og, sí, ein kom og segði við skulu vit hava harfyri ?
hann, Góði Meistari, hvønn góð- 28 Og Jesus segði við teir,
an lut skal eg gera, at eg má hava Sanniliga sigi eg tykkum, At tit
sum hava fylgt mær, í endurføðævigt lív ?
17 Og hann segði við hann, Hví ingini tá ið Menniskjusonurin
kallart tú meg góðan? tað er eing- skal sita í trónu dýrdar sínar, tit
in góður uttan ein, tað er, Guð : eisini skulu sita uppiá tólv trónmen um tú vilt ganga inn til lívs, um, dømandi hinar tólv ættir
halt boðini.
Ísraels.
18 Hann sigur við hann, Hvørji ? 29 Og hvør tann sum er farin frá
Jesus segði, Tú skalt einkið morð húsum, ella brøðrum, ella systrinna, Tú skalt ikki fremja hor- um, ella faðir, ella móður, ella
dóm, Tú skalt ikki stjala, Tú skalt konu, ella børnum, ella jørðum,
fyri navns míns søk, skal móttaka
ikki bera falskan vitnisburð,
19 Æra faðir tín og móður tína : hundraðfalt aftur, og skal arva
og, Tú skalt elska næsta tín sum ævigt-varandi lív.
30 Men mangir sum eru fyrstir
sjálvan teg.
20 Hin ungi maðurin sigur við skulu verða síðstir ; og hinir síðstu
hann, Allar hesar lutir havi eg skulu verða fyrstir.
hildið frá ungdómi mínum uppKAPITUL 20
eftir : hvat vantar mær enn?
21 Jesus segði við hann, Um tú
Í kongadømi himins er líkt
vilt vera fullkomin, far og sel tað
einum manni sum er ein
tú hevurt, og gev til hinna fátæku, húsbóndi, sum fór út árla um
og tú skalt hava dýrgrip í himni : morgunin at leiga arbeiðsmenn
og kom og fylg mær.
inn í víngarð sín.
22 Men tá ið hin ungi maðurin 2 Og tá ið hann var komin
hoyrdi hasa framsøgn, fór hann ásamt við arbeiðsmenninar um
burtur sorgarfullur : tí hann hevði ein denar um dagin, sendi hann
miklar ognir.
teir inn í víngarð sín.
23 ¶ Tá segði Jesus við læru- 3 Og hann fór út umkring hin
sveinar sínar, Sanniliga sigi eg triðja tíma, og sá aðrar standandi
tykkum, At ein ríkur maður skal fyri einkið á torginum,
28
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4 Og segði við teir ; Farið tit 17 ¶ Og Jesus, farandi niðan til
eisini inn í víngarðin, og hvatsum- Jerusalem, tók teir tólv lærusveinhelst ið er rætt vil eg geva tykkum. arnar til síðis á veginum, og segði
Og teir fóru leið sína.
við teir,
5 Aftur fór hann út umkring 18 Sí, vit fara niðan til Jerusahin sætta og níggjunda tíma, og lem ; og Menniskjusonurin skal
gjørdi líkaleiðis.
verða svikin yvir at høvuðsprest6 Og umkring hin ellivta tíma unum og hinum skriftlærdu, og
fór hann út, og fann aðrar stand- teir skulu dómfella hann til deyða,
andi fyri einkið, og sigur við teir, 19 Og skulu geva hann yvir til
Hví standa tit her allan dagin fyri Heidninganna at háða, og at húðeinkið ?
fletta, og at krossfesta hann: og hin
7 Teir siga við hann, Av tí at triðja dagin skal hann rísa aftur.
eingin maður hevur leigað okkum. 20 ¶ Tá komu til hansara móðHann sigur við teir, Farið tit eisini irin at Zeb-e-de´-us-ar børnum við
inn í víngarðin ; og hvatsumhelst sonum sínum, tilbiðjandi hann,
ið er rætt, tað skulu tit móttaka.
og tráandi eitt ávíst av honum.
8 So tá ið kvøld var komið, sigur 21 Og hann segði við hana,
harri víngarðsins við húsleiðara Hvat vilt tú? Hon sigur við hann,
sín, Kalla arbeiðsmenninar, og Veit at hesir báðir synir mínir
gev teim hýru teirra, byrjandi frá mega sita, tann eini við høgru
hinum síðsta at hinum fyrsta.
hond tína, og hin við ta vinstru, í
9 Og tá ið teir komu sum vórðu kongadømi tínum.
leigaðir umkring hin ellivta tíma, 22 Men Jesus svaraði og segði,
móttóku teir hvør maður ein Tit vita ikki hvat tit biðja um. Eru
denar.
tit førir fyri at drekka úr bikari10 Men tá ið teir fyrstu komu, num sum eg skal drekka úr, og at
hildu teir at teir skuldu havt mót- verða doyptir við dópinum sum
tikið meira ; og teir somuleiðis eg eri doyptur við ? Teir siga við
hann, Vit eru førir.
móttóku hvør maður ein denar.
11 Og tá ið teir høvdu móttikið 23 Og hann sigur við teir, Tit
hann, knarraðu teir inná hús- skulu víst drekka úr bikari mínbónda hússins,
um, og verða doyptir við dópinum
12 Sigandi, Hesir síðstu hava sum eg eri doyptur við : men at
virkað bert ein tíma, og tú hevurt sita við mína høgru hond, og við
gjørt teir javnlíkar við okkum sum mína vinstru, er ikki mítt at geva,
hava borið byrðu og hita dagsins. men tað skal verða givið til teirra
13 Men hann svaraði einum fyri hvørjar tað er fyribúgvið av
teirra, og segði, Vinur, eg geri tær Faðir mínum.
ongan órætt : samdirst tú ikki við 24 Og tá ið teir tíggju hoyrdu
meg um ein denar ?
tað, vórðu teir rørdir við harma14 Tak tað ið títt er, og far leið vreiði inná teir báðar brøðurnar.
tína : eg vil geva hesum síðsta, 25 Men Jesus kallaði teir til sín,
enntá eins og tær.
og segði, Tit vita at prinsarnir hjá
15 Er tað ikki lógligt hjá mær at Heidningunum útinna harradømi
gera hvat eg vil við mítt egna? Er yvir teimum, og teir ið eru miklir
eyga títt ónt, av tí at eg eri góður? útinna myndugleika uppá teir.
16 Soleiðis skulu hinir síðstu 26 Men tað skal ikki vera soleiðverða fyrstir, og hinir fyrstu síð- is tykkara millum: men hvørsumstir : tí mangir eru kallaðir, men helst ið vil vera mikil tykkara millfáir útvaldir.
um, lat hann vera tænari tykkara ;
29
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27 Og hvørsumhelst ið vil vera
hægstur tykkara millum, lat hann
vera sveinur tykkara :
28 Enntá eins og Menniskjusonurin kom ikki at verða tænaður,
men at tæna, og at geva lív sítt eitt
loysnargjald fyri mangar.
29 Og sum teir fóru avstað frá
Jericho, fylgdi ein mikil mannfjøld
honum.
30 ¶ Og, sí, tveir blindir menn
sitandi við vegkantin, tá ið teir
hoyrdu at Jesus fór framvið, rópaðu út, sigandi, Hav miskunn við
okkum, O Harri, tú Sonur Dávids.
31 Og mannfjøldin hartaði teir,
tí teir skuldu halda tøgn síni: men
teir rópaðu tess meira, sigandi,
Hav miskunn við okkum, O Harri,
tú Sonur Dávids.
32 Og Jesus stóð stillur, og kallaði teir, og segði, Hvat vilja tit at
eg skal gera tykkum?
33 Teir siga við hann, Harri, at
eygu okkara mega verða upplatin.
34 So Jesus hevði várkunn við
teimum, og nam við eygu teirra :
og í stundini fingu eygu teirra
sjón, og teir fylgdu honum.

mjúkur, og sitandi uppiá einum
asna, og einum asnafyli, fylinum
hjá einum lastadjóri.
6 Og lærusveinarnir fóru, og
gjørdu sum Jesus beyð teimum,
7 Og komu við asnanum, og
fylinum, og løgdu klæðir síni á
tey, og teir settu hann hará.
8 Og ein sera mikil mannfjøld
breiddi klæðir síni á vegin ; onnur
skóru niður greinar av trøunum,
og stroyddu tær á vegin.
9 Og mannfjøldirnar sum fóru
undan, og sum fylgdu, rópaðu,
sigandi, Ho-san´-na til Sonar
Dávids : Vælsignaður er hann ið
kemur í navni Harrans ; Ho-san´na í tí hægsta.
10 Og tá ið hann var komin inn
í Jerusalem, varð allur staðurin
rørdur, sigandi, Hvør er hesin ?
11 Og mannfjøldin segði, Hesin
er Jesus, propheturin úr Nazareth
av Galileu.
12 ¶ Og Jesus fór inn í tempul
Guðs, og kastaði út allar teir ið
seldu og keyptu í templinum, og
koyrdi um koll borðini hjá peningavekslarunum, og sessirnar
hjá teimum ið seldu dúgvur,
13 Og segði við teir, Tað stendur
KAPITUL 21
skrivað, Hús mítt skal verða kallG tá ið teir nærkaðust at að bønarhúsið ; men tit hava gjørt
Jerusalem, og vóru komnir tað eitt ránsmannabøli.
til Beth-pha´-ge, at Olivinfjallinum, 14 Og tey blindu og tey lamnu
tá sendi Jesus tveir lærusveinar,
komu til hansara í templinum ; og
2 Sigandi við teir, Farið inn í hann grøddi tey.
bygdina yvirav tykkum, og bein- 15 Og tá ið høvuðsprestarnir og
anvegin skulu tit finna ein asna hinir skriftlærdu sóu hinar undurbundnan, og eitt fyl hjá tí : loysið fullu lutirnar sum hann gjørdi, og
tey, og komið við teimum til mín.
børnini rópandi í templinum, og
3 Og um nakar maður sigi okk- sigandi, Ho-san´-na til Sonar Dáurt við tykkum, skulu tit siga, vids ; vórðu teir sára misnøgdir,
Harrin hevur tørv á teimum ; og 16 Og søgdu við hann, Hoyrirt
beinanvegin vil hann senda tey.
tú hvat hesi siga ? Og Jesus sigur
4 Alt hetta varð gjørt, at tað við teir, Ja ; hava tit aldri lisið, Út
mátti verða uppfylt sum var talað úr munninum á pinkubørnum og
við prophetinum, sigandi,
bróstabørnum hevurt tú fullkom5 Sigið tit dóttur Si´-on-s, Sí, nað lovprísan ?
Kongur tín til tín kemur, eyð- 17 ¶ Og hann fór frá teimum,
30
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og fór út úr staðinum inn í Beth- søgdu, Vit kunnu ikki siga. Og
hann segði við teir, Eiheldur sigi
aniu ; og hann hýstist har.
18 Nú, um morgunin sum hann eg tykkum, við hvørjum myndugkom aftur inn í staðin, hungraði leika eg geri hesar lutir.
hann.
28 ¶ Men hvat halda tit ? Ein
19 Og tá ið hann sá eitt fikutræ ávísur maður hevði tveir synir ; og
á veginum, kom hann til tess, og hann kom til hins fyrra, og segði,
fann einkið hará, men bløð ein- Sonur, gakk og virka í dag í vínans, og segði við tað, Lat ongan garði mínum.
ávøkst vaksa á tær hiðanframeft- 29 Hann svaraði og segði, Eg
ir um ævir. Og í stundini følnaði vil ikki : men aftaná iðraði hann
seg, og fór.
fikutræið burt.
20 Og tá ið lærusveinarnir sóu 30 Og hann kom til hins seinna,
tað, undraðust teir, sigandi, Hvør og segði á líkan hátt. Og hann
svaraði og segði, Eg fari, harri :
skjótt er fikutræið følnað burt !
21 Jesus svaraði og segði við og fór ikki.
teir, Sanniliga sigi eg tykkum, Um 31 Hvør av teimum báðum
tit hava trúgv, og ivast ikki, tit gjørdi vilja faðirs síns ? Teir siga
skulu ikki einans gera hetta sum er við hann, Hin fyrri. Jesus sigur
gjørt við fikutræið, men eisini um við teir, Sanniliga sigi eg tykkum,
tit skulu siga við hetta fjall, Veri tú At tollararnir og skøkjurnar fara
burtflutt, og veri tú kastað inn í inn í kongadømi Guðs undan
tykkum.
sjógvin ; tað skal verða gjørt.
22 Og allar lutir, hvørjarsum- 32 Tí Jóhannes kom til tykkara
helst ið tit skulu biðja um í bøn, á rættvísis-veginum, og tit trúðu
honum ikki : men tollararnir og
trúgvandi, tit skulu móttaka.
23 ¶ Og tá ið hann var komin skøkjurnar trúðu honum: og tit,
inn í templið, komu høvuðsprest- tá ið tit høvdu sæð tað, vendu ikki
arnir og hinir elstu fólksins yvir at um aftaná, at tit máttu trúgva
honum meðan hann frálærdi, og honum.
søgdu, Við hvørjum myndugleika 33 ¶ Hoyrið eina aðra dømigert tú hesar lutir ? og hvør gav søgu : Tað var ein ávísur hústær henda myndugleika ?
bóndi, sum plantaði ein víngarð,
24 Og Jesus svaraði og segði við og girdi runt umkring hann, og
teir, Eg eisini vil spyrja tykkum gróv eina vínpressu í honum, og
eitt, sum um tit sigi mær, vil eg á bygdi eitt torn, og leigaði hann út
líkan hátt siga tykkum við hvørj- til víngarðsmanna, og fór inn í eitt
um myndugleika eg geri hesar fjarlagið land:
34 Og tá ið fruktartíðin nærkaðlutir.
25 Dópur Jóhannesar, hvaðan ist, sendi hann tænarar sínar til
var hann? frá himni, ella av monn- víngarðsmannanna, at teir máttu
um ? Og teir umhugsaðu seg við taka við ávøkstunum av honum.
sær sjálvum, sigandi, Um vit 35 Og víngarðsmenninir tóku
skulu siga, Frá himni ; vil hann tænarar hansara, og bardu ein, og
siga við okkum, Hví trúðu tit drópu ein annan, og steinaðu ein
annan.
honum tá ikki ?
26 Men um vit skulu siga, Av 36 Aftur sendi hann aðrar tænmonnum ; óttast vit fólkið ; tí øll arar fleiri enn hinar fyrru : og teir
halda Jóhannes sum ein prophet. gjørdu við teir líkaleiðis.
27 Og teir svaraðu Jesusi, og 37 Men síðst av øllum sendi
31
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3 Og sendi fram tænarar sínar
at kalla teir ið vórðu bodnir til
brúdleypsins : og teir vildu ikki
koma.
4 Aftur sendi hann fram aðrar
tænarar, sigandi, Sigið teimum
sum eru bodnir, Sí, eg havi
fyribúgvið máltíð mína : oksar
mínir og gøðingarkálvar mínir eru
dripnir, og allir lutir eru til reiðar :
komið í brúdleypið.
5 Men teir hildu hánt um tað,
og fóru leiðir sínar, ein í garð sín,
ein annar í handil sín:
6 Og leivdin tók tænarar hans,
og fór illviljandi við teim, og banaði teimum.
7 Men tá ið kongurin frætti um
hetta, varð hann vreiður : og hann
sendi fram herlið síni, og oyddi
hasar myrðarar, og brendi upp
stað teirra.
8 Tá sigur hann við tænarar sínar, Brúdleypið er til reiðar, men
teir sum vórðu bodnir vóru ikki
verdigir.
9 Farið tit tessvegna út á alfaravegirnar, og so mongum sum tit
skulu hitta, bjóðið til brúdleypsins.
10 So hasir tænarar fóru út á
alfaravegirnar, og savnaðu saman
allar so mangar sum teir funnu,
bæði ringar og góðar: og brúdleypið varð búgvið við gestum.
11 ¶ Og tá ið kongurin kom inn
at síggja gestirnar, sá hann har
ein mann sum var ikki ílatin eitt
brúdleypsklæði :
12 Og hann sigur við hann, Vinur, hvussu komst tú inn higar ei
havandi eitt brúdleypsklæði ? Og
hann var málbundin.
13 Tá segði kongurin við tænKAPITUL 22
ararnar, Bindið hann hond og
G Jesus tók til orða og talaði fót, og takið hann burt, og kastið
aftur til teirra við dømisøg- hann inn í ytra myrkur ; har skal
um, og segði,
vera grátur og tannagrísl.
2 Kongadømi himins er líkt 14 Tí mangir eru kallaðir, men
einum ávísum kongi, sum gjørdi fáir eru útvaldir.
eitt brúdleyp fyri syni sínum,
15 ¶ Tá fóru Phariseararnir, og
32

hann til teirra son sín, sigandi,
Teir vilja hava virðing fyri syni
mínum.
38 Men tá ið víngarðsmenninir
sóu sonin, søgdu teir sín ámillum, Hesin er arvingin: komið,
latum okkum drepa hann, og latum okkum leggjast á arv hansara.
39 Og teir fangaðu hann, og
kastaðu hann út úr víngarðinum,
og vógu hann.
40 Tá ið tessvegna harri víngarðsins kemur, hvat vil hann
gera við hasar víngarðmenn ?
41 Teir siga við hann, Hann vil
herviliga oyðileggja hasar vondu
menn, og vil leiga út øðrum víngarðsmonnum víngarð sín, sum
skulu veita honum ávøkstirnar í
sínum tíðum.
42 Jesus sigur við teir, Lósu
tit aldri í skriftunum, Steinurin
sum smiðirnir vrakaðu, hin sami
er vorðin høvuðs-hornasteinurin :
hetta er gerningur Harrans, og tað
er undranarvert í eygum várum ?
43 Tessvegna sigi eg tykkum,
Kongadømi Guðs skal verða tikið
frá tykkum, og givið til einar tjóðar sum ber fram ávøkstir tess.
44 Og hvørsumhelst ið skal falla
á henda stein skal verða soraður :
men á hvønnsumhelst ið hann skal
falla, hann vil mylja hann í støv.
45 Og tá ið høvuðsprestarnir og
Phariseararnir høvdu hoyrt dømisøgur hansara, varnaðust teir at
hann talaði um teir.
46 Men tá ið teir søktu at leggja
hendur á hann, óttaðust teir mannfjøldina, av tí at tey tóku hann fyri
ein prophet.
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hildu ráð hvussu teir máttu taka 30 Tí í uppreisnini hvørki gifthann í talu hansara.
ast tey, ella verða givin í giftu, men
16 Og teir sendu út til hansara eru eins og einglar Guðs í himni.
lærusveinar sínar við He-ró´-di-ar- 31 Men hvat ið nertir uppreisnunum, sigandi, Meistari, vit vita ina av hinum deyðu, hava tit ikki
at tú ert sannur, og lærirt veg lisið tað sum varð talað til tykkara
Guðs í sannleika, eiheldur leggurt av Guði, sigandi,
tú í nakran mann : tí tú hyggurt ei 32 Eg eri Guð Ábrahams, og
at persónum manna.
Guð Ísaacs, og Guð Jácobs ? Guð
17 Sig okkum tessvegna, hvat er ikki Guð teirra deyðu, men
meinart tú ? Er tað lógligt at lata teirra livandi.
Cæsari íkast, ella ikki ?
33 Og tá ið mannfjøldin hoyrdi
18 Men Jesus varnaðist vond- hetta, vórðu tey ovfarin yvir doctrsku teirra, og segði, Hví freista tit ïnu hansara.
meg, tykkara hyklarar ?
34 ¶ Men tá ið Phariseararnir
19 Sýnið mær íkastspeningin. høvdu hoyrt at hann hevði tept
Og teir fingu honum ein denar.
Sad-du-ce´-ar-arnar, vóru teir savn20 Og hann sigur við teir, Hvørs aðir saman.
er henda mynd og áskrift ?
35 Ein av teimum, sum var ein
21 Teir siga við hann, Cæsars. lógkønur, spurdi hann tá ein spurTá sigur hann við teir, Greiðið ning, freistandi hann, og sigandi,
tessvegna Cæsari teir lutir sum 36 Meistari, hvørt er hitt stóra
eru Cæsars; og Guði teir lutir boðið í lógini ?
sum eru Guðs.
37 Jesus segði við hann, Tú
22 Tá ið teir høvdu hoyrt hesi skalt elska Harran Guð tín við
orðini, undraðust teir, og fóru frá øllum hjarta tínum, og við allari
honum, og fóru leið sína.
sál tíni, og við øllum huga tínum.
23 ¶ Hin sama dag komu til 38 Hetta er hitt fyrsta og stóra
hansara Sad-du-ce´-ar-arnir, sum boðið.
siga at tað er eingin uppreisn, og 39 Og hitt næsta er líkt tí, Tú
skalt elska næsta tín sum sjálvan
spurdu hann,
24 Sigandi, Meistari, Móses teg.
segði, Um ein maður doyggi, hav- 40 Á hesum báðum boðum
andi eingi børn, bróður hansara hongur øll lógin og prophetarnir.
skal giftast við konu hansara, og 41 ¶ Meðan Phariseararnir vóru
savnaðir saman, spurdi Jesus teir,
reisa upp bróður sínum sáð.
25 Nú, tað vóru hjá okkum sjey 42 Sigandi, Hvat halda tit um
brøður : og hin fyrsti, tá ið hann Christ ? hvørs sonur er hann ?
hevði gift seg við eini konu, and- Teir siga við hann, Sonur Dávids.
aðist, og, havandi einkið avkom, 43 Hann sigur við teir, Hvussu
eftirlæt bróður sínum konu sína : kallar Dávid hann tá í anda Harra,
26 Líkaleiðis hin annar eisini, sigandi,
44 Harrin segði við Harra mín,
og hin triðji, at hinum sjeynda.
27 Og síðst av øllum doyði Sit tú við høgru hond mína, til eg
geri fíggindar tínar fótskammul
kvinnan eisini.
28 Tessvegna í uppreisnini, hvørs tín.
kona skal hon vera av teim sjey? 45 Um Dávid tá kalli hann
Harra, hvussu er hann sonur
tí teir allir høvdu hana.
29 Jesus svaraði og segði við hansara ?
teir, Tit fara skeivir, ei kennandi 46 Og eingin maður var førur
fyri at svara honum eitt orð,
skriftirnar, eiheldur Guðs mátt.
33
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Skriftlærdir & Pharisearar átalaðir

eiheldur tordi nakar maður frá tí um! tí tit lata aftur kongadømi
degi fram spyrja hann nakrar himins ímóti monnum : tí tit
fleiri spurningar.
hvørki ganga inn sjálvir, eiheldur
loyva tit teimum sum eru farandi
KAPITUL 23
inn at ganga inn.
Á talaði Jesus til mannfjøldar- 14 Vei tykkum, skriftlærdum og
Pharisearum, hyklarum! tí tit
innar, og til lærusveina sína,
2 Sigandi, Hinir skriftlærdu oyðeta húsini hjá einkjum, og á
og Phariseararnir sita í stóli kvamsvís halda langa bøn : tessvegna skulu tit móttaka tess størri
Mósesar :
3 Alt, tessvegna, hvørjumsum- heldøming.
helst ið teir bjóða tykkum at geva 15 Vei tykkum, skriftlærdum
ans, tí gevið ans og tað gerið ; men og Pharisearum, hyklarum! tí tit
gerið ikki tit eftir verkum teirra : tí ferðast um sjógv og land fyri at
gera ein prosilytt, og tá ið hann er
teir siga, og gera ikki.
4 Tí teir binda tungar byrðar og gjørdur, gera tit hann tvífalt meiri
svárligar at verða bornar, og leggja helvitis barnið enn tit sjálvir.
tær á herðarnar á monnum, men 16 Vei tykkum, tykkara blindu
teir sjálvir vilja ikki flyta tær við vegleiðarar, sum siga, Hvørsumhelst ið skal svørja við templið,
einum fingri sínum.
5 Men øll verkini hjá sær gera tað er einkið ; men hvørsumhelst
teir fyri at verða sæddir av monn- ið skal svørja við gull tempulsins,
um: teir gera breiðar minnisreim- hann er ein skuldnari!
ar sínar, og vaksa um kantarnar á 17 Tykkara dárar og blindu : tí
hvørt er størri, gullið, ella templið
klæðum sínum,
6 Og elska hini ovastu sætini í sum halgar gullið ?
veitslum, og hinar fremstu sessir- 18 Og, Hvørsumhelst ið skal svørja við altarið, tað er einkið ; men
nar í synagogunum,
7 Og heilsanir á torgunum, og hvørsumhelst ið svør við gávuna
at verða kallaðir av monnum, sum er uppiá tí, hann er sekur.
19 Tykkara dárar og blindu : tí
Rabbi, Rabbi.
8 Men verðið ikki tit kallaðir hvørt er størri, gávan, ella altarið
Rabbi : tí ein er Meistari tykkara, sum halgar gávuna ?
enntá Christus ; og allir tit eru 20 Hvøriðso tessvegna skal svørja við altarið, svør við tað, og við
brøður.
9 Og kallið ongan mann faðir allar lutir hará.
tykkara uppiá jørðini : tí ein er 21 Og hvøriðso skal svørja við
templið, svør við tað, og við hann
Faðir tykkara, sum er í himni.
10 Eiheldur verðið tit kallaðir ið býr harí.
meistarar : tí ein er Meistari tykk- 22 Og hann ið skal svørja við
himin, svør við trónu Guðs, og
ara, enntá Christus.
11 Men hann sum er størstur við hann ið situr hará.
millum tykkara skal vera tænari 23 Vei tykkum, skriftlærdum
og Pharisearum, hyklarum! tí tit
tykkara.
12 Og hvørsumhelst ið skal gjalda tíggjund av myntu og dild
upphevja seg sjálvan skal verða og kumman, og hava útilatið hini
lækkaður ; og hann ið skal eyð- tyngru málsevni lógarinnar, dóm,
mýkja seg sjálvan skal verða miskunn, og trúgv : hesi áttu tit at
hava gjørt, og ikki at latið hini
upphevjaður.
13 ¶ Men vei tykkum, skrift- eftir ógjørd.
lærdum og Pharisearum, hyklar- 24 Tykkara blindu vegleiðarar,
34
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Christus boðar oyðing tempulsins

sum síla frá ein mýggjabita, og 36 Sanniliga sigi eg tykkum,
gloypa einum kameli.
Allir hesir lutir skulu koma uppá
25 Vei tykkum, skriftlærdum hesa ætt.
og Pharisearum, hyklarum! tí tit 37 O Jerusalem, Jerusalem, tú
gera reina útsíðuna á bikarinum sum drepurt prophetarnar, og
og fatinum, men innaní eru tey steinart teir sum eru sendir til tín,
full av peninganoyðslu og óhógvi. hvussu ofta vildi eg havt savnað
26 Tín blindi Phariseari, reinsa børn tíni saman, enntá sum ein
fyrst tað sum er innaní bikarinum høna savnar ungar sínar undir
og fatinum, at útsíðan á teimum veingir sínar, og tit vildu ikki!
kann verða rein eisini.
38 Sí, hús tykkara verður eftir27 Vei tykkum, skriftlærdum og latið tykkum oyði.
Pharisearum, hyklarum! tí tit eru 39 Tí eg sigi tykkum, Tit skulu
líkir kálkaðum grøvum, sum víst ikki síggja meg hiðanfrá, fyrrenn
sýnast vakrar útvortis, men eru tit skulu siga, Vælsignaður er hann
innan fullar av deyðamannabein- sum kemur í navni Harrans.
um, og av allari óreinsku.
KAPITUL 24
28 Enntá soleiðis eisini sýnast tit
rættvísir fyri monnum útvortis,
G Jesus fór út, og fór avstað
men innan eru tit fullir av hykli og
frá templinum: og lærusveinmisgerð.
ar hansara komu til hansara fyri at
29 Vei tykkum, skriftlærdum og sýna honum bygningar tempulsins.
Pharisearum, hyklarum! av tí at 2 Og Jesus segði við teir, Síggja
tit byggja gravir prophetanna, og tit ikki allar hesar lutir ? sanniliga
prýða gravhýsir hinna rættvísu,
sigi eg tykkum, Her skal ikki
30 Og siga, Um vit høvdu verið verða latin eftir ein steinur uppiá
á døgum fedra vára, høvdu vit ei øðrum, sum skal ikki verða
verið luttakarar við teim í blóði kastaður niður.
prophetanna.
3 ¶ Og sum hann sat uppiá
31 Hvørsvegna tit eru tykkum Olivinfjallinum, komu lærusveinsjálvum vitnir, at tit eru børnini at arnir til hansara einsæris, sigandi,
teimum sum drópu prophetarnar. Sig okkum, nær skulu hesir lutir
32 Fyllið tit tá upp mátið hjá verða ? og hvat skal vera tekinið
fedrum tykkara.
um komu tína, og um enda
33 Tykkara høggormar, tykkara veraldarinnar ?
avkom av eiturormum, hvussu 4 Og Jesus svaraði og segði við
kunnu tit komast undan heldøm- teir, Verið varnir at eingin maður
ing helvitis ?
villleiði tykkum.
34 ¶ Hvørsvegna, sí, eg sendi 5 Tí mangir skulu koma í navni
tykkum prophetar, og vísmenn, og mínum, sigandi, Eg eri Christus ;
skriftlærdar : og summar av teim- og skulu villeiða mangar.
um skulu tit drepa og krossfesta ; 6 Og tit skulu hoyra um orrustog summar av teimum skulu tit ur og gramlingar um orrustur :
húðfletta í synagogum tykkara, og síggið til at tit verði ikki órógvaðsøkja at teimum frá staði til staðar : ir : tí allir hesir lutir mugu bera á,
35 At uppá tykkum má koma men endin er ikki enn.
alt hitt rættvísa blóð úthelt uppá 7 Tí tjóð skal rísa ímóti tjóð, og
jørðina, frá blóði rættvísa Abels at kongadømi ímóti kongadømi : og
blóði Zach-a-rï´-as-ar sonar Bar-a- tað skulu verða hungursneyðir,
chi´-as-ar, hvønn tit vógu millum og drepsóttir, og jarðskjálvtar, á
tempulsins og altarsins.
ymsum støðum.
35
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Christus sigur tekinini um afturkomu sína

8 Øll hesi eru byrjanin av føð- valdu søk skulu hasir dagar verða
styttir.
ingarsorgum.
9 Tá skulu tey geva tykkum upp 23 Tá um nakar maður skal siga
at verða pínslaðir, og skulu drepa við tykkum, Sí, her er Christus,
tykkum: og tit skulu verða hataðir ella har ; trúgvið tí ikki.
av øllum tjóðum fyri navns míns 24 Tí tað skulu rísa falskir
Christar, og falskir prophetar, og
søk.
10 Og tá skulu mangir fáa mein- skulu sýna mikil tekin og undur ;
boga, og skulu svíka hvør annan, so mikið at, um tað var møguligt,
teir skulu villleiða sjálvastu hini
og skulu hata hvør annan.
11 Og mangir falskir prophetar útvaldu.
skulu rísa upp, og skulu villleiða 25 Sí, eg havi sagt tykkum
frammanundan.
mangar.
12 Og av tí at misgerð skal ýa, 26 Hvørsvegna um teir skulu
skal kærleikin hjá mongum vaksa siga við tykkum, Sí, hann er í oyðikaldur.
mørkini ; farið ikki fram : sí, hann
13 Men hann ið skal halda út er í loynikømurunum ; trúgvið tí
at endanum, hin sami skal verða ikki.
frelstur.
27 Tí eins og snarljósið kemur
14 Og hesin gleðiboðskapur út úr eystrinum, og lýsir enntá at
kongadømisins skal verða præ- vestrinum ; svá skal eisini koma
dikaður í øllum heiminum til ein Menniskjusonarins verða.
vitnisburð yvirfyri øllum tjóðum ; 28 Tí hvarsumhelst ið ræið er,
har vilja ørnirnar verða flykkjaðar
og tá skal endin koma.
15 Tá ið tit tessvegna skulu saman.
síggja oyðingar-andstygdina, tal- 29 ¶ Við tað sama eftir trongað um av Dánjeli propheti, standa sluna av hasum døgum skal sólin
í hinum heilaga staði, (hvøriðso verða myrkjað, og mánin skal
lesur, lat hann skilja:)
ikki geva ljós sítt, og stjørnurnar
16 Tá lat tey sum verði seg í skulu falla frá himni, og kreftur
Judæu flýggja í fjøllini :
himnanna skulu verða skakaðar :
17 Lat hann sum er á tekjuni 30 Og tá skal birtast tekin
ikki koma niður at taka nakran lut Menniskjusonarins í himni : og tá
út úr húsi sínum:
skulu allar ættargreinir jarðarinnar
18 Eiheldur lat hann sum er á syrgja, og tey skulu síggja Mennmarkini venda til bakar aftur at iskjusonin komandi í skýggjum
taka klæðir síni.
himins við mátti og miklari dýrd.
19 Og vei teimum sum eru við 31 Og hann skal senda einglar
barn, og teimum sum geva at sínar við miklum ljóði av eini básúgva í hasum døgum !
súnu, og teir skulu savna saman
20 Men biðið tit at flýggjan tykk- útvaldu hansara frá hinum fýra
ara verði ikki um veturin, eiheldur vindunum, frá einum enda himins
til hins.
á sabbatsdeginum:
21 Tí tá skal verða mikil trong- 32 Nú, lærið eina dømisøgu av
sla, slík sum var ikki síðan byrjan fikutræinum ; Tá ið grein tess er
veraldarinnar til hesar tíðar, nei, enn bleyt, og skjýtur fram bløð,
vita tit at summar er í nánd :
eiheldur nakrantíð skal verða.
22 Og uttan hasir dagar skuldu 33 So líkaleiðis tit, tá ið tit skulu
verðið styttir, skuldi einkið kjøt síggja allar hesar lutir, vitið at tað
verðið frelst : men fyri hinna út- er nær, enntá við hurðarnar.
36
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Dømisøgan um tær tíggju jomfrýrnar

34 Sanniliga sigi eg tykkum, 48 Men og um tann óndi tænHenda ætt skal ikki ganga undir, ari skal siga í hjarta sínum, Harri
fyrrenn allir hesir lutir verði upp- mín drálar við komu síni;
49 Og skal taka at sláa samtænfyltir.
35 Himin og jørð skulu ganga arar sínar, og at eta og drekka við
undir, men orðini hjá mær skulu hinum druknu ;
ikki ganga undir.
50 Harrin hjá tí tænara skal
36 ¶ Men um tann dag og tíma koma í einum degi tá ið hann ikki
veit eingin maður, nei, ikki einglar væntar eftir honum, og í einum
himins, men Faðir mín eina.
tíma sum hann er ikki varur við,
37 Men eins og dagar Nó´-a 51 Og skal skera hann sundur,
vóru, soleiðis skal eisini koma og tilskila honum lut hansara við
hyklarunum : har skal vera grátur
Menniskjusonarins verða.
38 Tí eins og í døgunum sum og tannagrísl.
vóru frammanundan flóðini tey
KAPITUL 25
ótu og drukku, giftust og góvu í
giftu, inntil tann dag sum Nó´-i
Á skal kongadømi himins
fór inn í ørkina,
verða líknað við tíggju jomfrýr,
39 Og vitstu ikki fyrrenn flóðin sum tóku lampur sínar, og fóru út
kom, og tók tey øll burtur ; soleið- at møta brúðgóminum.
is skal eisini koma Menniskjuson- 2 Og fimm teirra vóru vísar, og
arins verða.
fimm vóru fávitskutar.
40 Tá skulu tveir vera á mark- 3 Tær ið vóru fávitskutar tóku
ini ; tann eini skal verða tikin, og lampur sínar, og tóku onga olju
hin latin eftir.
við sær :
41 Tvær konur skulu vera mal- 4 Men hinar vísu tóku olju í
andi á kvørnini ; tann eina skal konnum sínum við lompum
verða tikin, og hin latin eftir.
sínum.
42 ¶ Vakið tessvegna : tí tit vita 5 Meðan brúðgómurin drálaði,
ikki hvønn tíma Harri tykkara dúraðu tær allar og svóvu.
kemur.
6 Og á midnátt varð tað eitt róp
43 Men vitið hetta, at um hús- gjørt, Sí, brúðgómurin kemur ;
faðir hússins hevði vitað í hvørji farið tit út at møta honum.
økt tjóvurin vildi koma, tá vildi 7 Tá risu allar hasar jomfrýr, og
hann havt vakt, og vildi ikki havt trimmaðu lampur sínar.
loyvt hús sítt at verðið brotið upp.
8 Og hinar fávitskutu søgdu við
44 Tessvegna verið tit eisini til hinar vísu, Gevið okkum av olju
reiðar : tí í einum slíkum tíma sum tykkara ; tí lampur okkara eru
tit ikki halda kemur Menniskju- slóknaðar.
sonurin.
9 Men hinar vísu svaraðu, og
45 Hvør tá er ein trúgvur og søgdu, Ei so ; at ikki tað ikki skal
vísur tænari, hvønn harri hansara verða nóg mikið hjá okkum og
hevur gjørt stjórnara yvir hús- tykkum: men farið tit heldur til
haldi sínum, at geva teimum mat teirra sum selja, og keypið til tykkí rættari tíð ?
ara sjálvs.
46 Vælsignaður er tann tænari, 10 Og meðan tær fóru at keypa,
hvønn harri hansara tá ið hann kom brúðgómurin ; og tær sum
kemur skal finna soleiðis gerandi. vóru búnar fóru inn við honum til
47 Sanniliga sigi eg tykkum, At brúdleypsins : og hurðin varð latin
hann skal gera hann stjórnara yvir aftur.
øllum góðsum sínum.
11 Síðan komu eisini hinar jom37
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Dømisøgan um talentirnar

frýrnar, sigandi, Harri, Harri, lat fasti tænari ; tú hevurt verið trúokkum upp.
fastur yvir fáum lutum, eg vil
12 Men hann svaraði og segði, gera teg stjórnara yvir mongum
Sanniliga sigi eg tykkum, Eg lutum : gakk tú inn til frøis harra
kenni tykkum ikki.
tíns.
13 Vakið tessvegna, tí tit vita 24 Tá kom hann sum hevði tikið
hvørki dagin ella tíman í hvørj- við hini einu talentini og segði,
Harri, eg kendi teg at tú ert ein
um Menniskjusonurin kemur.
14 ¶ Tí kongadømi himins er harður maður, heystandi inn hvar
eins og ein maður ferðandi inn í tú hevurt ikki sáað, og savnandi
eitt fjarlagið land, hvør kallaði hvar tú hevurt ikki stroytt :
egnu tænarar sínar, og fekk teim- 25 Og eg var ræddur, og fór og
fjaldi talent tína í jørðini : sí, har
um góðs sítt.
15 Og einum gav hann fimm hevurt tú tað ið títt er.
talentir, øðrum tvær, og øðrum 26 Harri hansara svaraði og
eina ; til hvørs mans samsvarandi segði við hann, Tín vondi og lati
við førimun hansara fyri seg ; og tænari ; tú vitstirt at eg heysti inn
hvar eg sáaði ikki, og savni saman
tók beinanvegin ferð sína.
16 Tá fór hann sum hevði tikið hvar eg havi ikki stroytt :
við hinum fimm talentunum og 27 Tú áttirt tessvegna at hava
handlaði við hinum somu, og latið pening mín til vekslaranna,
og tá við komu mína skuldi eg
gjørdi tær aðrar fimm talentir.
17 Og líkaleiðis hann sum hevði havt móttikið mítt egna við
tikið við tveimum, eisini hann rentu.
28 Takið tessvegna talentina frá
vann aðrar tvær.
18 Men hann sum hevði tikið honum, og gevið honum hana
við einari fór og gróv í jørðina, og sum hevur tíggju talentir.
29 Tí hvørjum tí sum hevur
fjaldi pening harra síns.
19 Eftir langa tíð kemur harrin skal verða givið, og hann skal hava
hjá hasum tænarum, og roknar ríkiligleika : men frá honum sum
hevur ikki skal verða tikið burtur
upp við teir.
20 Og so hann sum hevði tikið enntá tað sum hann hevur.
við fimm talentum kom og kom 30 Og kastið tit hin ónýta tænvið øðrum fimm talentum, sig- aran inn í ytra myrkur : har skal
andi, Harri, tú fekst mær fimm vera grátur og tannagrísl.
talentir : sí, eg havi vunnið um- 31 ¶ Tá ið Menniskjusonurin
skal koma í dýrd síni, og allir hinframt tær fimm talentir fleiri.
21 Harri hansara segði við ir heilagu einglar við honum, tá
hann, Væl gjørt, tú góði og trúfasti skal hann sita uppiá trónu dýrdar
tænari : tú hevurt verið trúfastur sínar :
yvir fáum lutum, eg vil gera teg 32 Og frammi fyri honum skulu
stjórnara yvir mongum lutum: vera savnaðar allar tjóðir: og hann
gakk tú inn til frøis harra tíns.
skal skilja tær eina frá aðrari, eins
22 Hann eisini sum hevði tikið og ein hirði atskilir seyðir sínar frá
við tveimum talentum kom og geitunum :
segði, Harri, tú fekst mær tvær 33 Og hann skal seta seyðin við
talentir : sí, eg havi vunnið tvær høgru hond sína, men geitirnar
aðrar talentir umframt tær.
við ta vinstru.
23 Harri hansara segði við 34 Tá skal Kongurin siga við
hann, Væl gjørt, góði og trú- teir við høgru hond sína, Komið,
38
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tit vælsignaðu hjá Faðir mínum, mót einum av hinum minstu av
arvið kongadømið fyribúgvið til hesum, gjørdu tit tað ikki mót
tykkara frá grundlegging verald- mær.
46 Og hesir skulu fara burtur
arinnar :
35 Tí eg var ein hungraður, og inn í ævigt-varandi revsing : men
tit góvu mær mat : eg var tyrstur, hinir rættvísu inn í ævigt lív.
og tit góvu mær drekka : eg var
KAPITUL 26
ein fremmandur, og tit tóku meg
G
tað
bar á, tá ið Jesus
inn:
hevði endað allar hesar fram36 Nakin, og tit klæddu meg :
eg var sjúkur, og tit vitjaðu meg : sagnir, segði hann við lærusveinar
eg var í fongsli, og tit komu til mín. sínar,
37 Tá skulu hinir rættvísu svara 2 Tit vita at eftir tveir dagar er
honum, sigandi, Harri, nær sóu páskahátíðin, og Menniskjusonvit teg ein hungraðan, og føddu urin verður svikin fyri at verða
teg? ella tyrstan, og góvu tær krossfestur.
3 Tá komu saman høvuðsprestdrekka?
38 Nær sóu vit teg ein fremm- arnir, og hinir skriftlærdu, og
andan, og tóku teg inn? ella nakn- hinir elstu fólksins, at borgini hjá
høvuðsprestinum, hvør var kallan, og klæddu teg?
39 Ella nær sóu vit teg sjúkan, aður Cai´-a-phas,
4 Og løgdu ráð at teir máttu
ella í fongsli, og komu til tín ?
40 Og Kongurin skal svara taka Jesus við sniðfundni, og
og siga við teir, Sanniliga sigi drepa hann.
eg tykkum, So framt sum tit hava 5 Men teir søgdu, Ikki á hátíðargjørt tað einum av hinum minstu deginum, at ikki tað verði uppav hesum brøðrum mínum, hava reistur millum fólksins.
6 ¶ Nú, tá ið Jesus var í Bethtit gjørt tað mær.
41 Tá skal hann siga eisini við aniu, í húsinum hjá Símoni hinteir við ta vinstru hondina, Farið um spitalska,
burtur frá mær, bannaðu tit, inn 7 Kom tað til hansara ein
í ævigt-varandi eld, fyribúgvin kvinna havandi eina alabasturkrukku við sera dýrabærari salvu,
djevlinum og einglum hansara :
42 Tí eg var ein hungraður, og og helti hana á høvur hansara,
tit góvu mær ongan mat : eg var sum hann sat til matar.
tyrstur, og tit góvu mær einkið 8 Men tá ið lærusveinar hansara
sóu tað, høvdu teir harmavreiði,
drekka :
43 Eg var ein fremmandur, og sigandi, Til hvørs endamáls er
tit tóku meg ikki inn : nakin, og henda burturspilling ?
tit klæddu meg ikki : sjúkur, og í 9 Tí henda salva mátti havt
verðið seld fyri mikið, og givið til
fongsli, og tit vitjaðu meg ikki.
44 Tá skulu teir eisini svara hinna fátæku.
honum, sigandi, Harri, nær sóu 10 Tá ið Jesus skilti tað, segði
vit teg ein hungraðan, ella tyrstan, hann við teir, Hví órógva tit
ella ein fremmandan, ella naknan, kvinnuna ? tí hon hevur virkað
ella sjúkan, ella í fongsli, og tæntu eitt gott verk uppá meg.
11 Tí tit hava hini fátæku altíð
tær ikki?
45 Tá skal hann svara teimum, hjá tykkum ; men meg tit hava
sigandi, Sanniliga sigi eg tykkum, ikki altíð.
So framt sum tit gjørdu tað ikki 12 Tí við tað at hon hevur helt
39
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hesa salvu á likam mítt, gjørdi vei tí manni við hvørjum Mennhon tað til jarðan mína.
iskjusonurin verður svikin! tað
13 Sanniliga sigi eg tykkum, hevði verið gott fyri tann mann
Hvarsumhelst ið hesin gleðiboð- um hann hevði ikki verið føddur.
skapur skal verða prædikaður í 25 Tá svaraði Judas, sum sveik
øllum heiminum, har skal eisini hann, og segði, Meistari, eri tað
hetta, sum henda kvinna hevur eg ? Hann segði við hann, Tú
gjørt, verða sagt frá fyri eitt minni hevurt sagt.
26 ¶ Og sum teir ótu, tók Jesus
um hana.
14 ¶ Tá fór ein av teimum tólv, breyð, og vælsignaði tað, og breyt
kallaður Judas Iscariot, til høvuðs- tað, og gav tað til lærusveinanna,
og segði, Takið, etið ; hetta er
prestanna,
15 Og segði við teir, Hvat vilja likam mítt.
tit geva mær, og eg vil geva hann 27 Og hann tók bikarið, og
upp til tykkara ? Og teir sáttmál- veitti tøkkir, og gav tað til teirra,
aðu við hann fyri tríati stykkir av sigandi, Drekkið tit allir av tí;
28 Tí hetta er blóð mítt hins
silvuri.
16 Og frá teirri tíð søkti hann nýggja testamentis, sum verður
úthelt fyri mangar til eftirgevingar
høvi at svíkja hann.
17 ¶ Nú, hin fyrsta dagin av há- av syndum.
tíðini av ósúrgaðum breyði komu 29 Men eg sigi tykkum, Eg vil
lærusveinarnir til Jesu, sigandi við ikki drekka hiðanfrá av hesum
hann, Hvar vilt tú at vit fyribúgva ávøksti víntræsins, inntil tann dag
tá ið eg drekki hann nýggjan við
fyri teg at eta páskalambið ?
18 Og hann segði, Farið inn í tykkum í kongadømi Faðirs míns.
staðin til tess og tess mans, og sig- 30 Og tá ið teir høvdu sungið
ið við hann, Meistarin sigur, Tíð ein lov-psálm, fóru teir út á
mín er fyri hond ; eg vil halda Olivinfjallið.
páskirnar í húsum tínum við læru- 31 Tá sigur Jesus við teir, Allir
tit skulu fáa meinboga vegna mín
sveinum mínum.
19 Og lærusveinarnir gjørdu hesa nátt : tí tað stendur skrivað,
eins og Jesus hevði fyriskipað Eg vil sláa hirðan, og seyðurin av
teimum ; og teir gjørdu til reiðar fylginum skal verða spjaddur umpáskalambið.
kring.
20 Nú, tá ið kvøldið var kom- 32 Men eftir at eg eri risin upp
ið, settist hann niður við teimum aftur, vil eg fara undan tykkum
inn í Galileu.
tólv.
21 Og sum teir ótu, segði hann, 33 Pætur svaraði og segði við
Sanniliga sigi eg tykkum, at ein av hann, Hóast allir menn skulu fáa
meinboga vegna tín, tó vil eg aldri
tykkum skal svíkja meg.
22 Og teir vórðu avbera sorgar- fáa meinboga.
fullir, og byrjaðu hvør og ein av 34 Jesus segði við hann, Sanniteimum at siga við hann, Harri, liga sigi eg tær, At hesa nátt, áður
eri tað eg ?
enn hanin gelur, skalt tú avnokta
23 Og hann svaraði og segði, meg trísinnis.
Hann sum drepur hond sína við 35 Pætur segði við hann, Tó at
mær í fatið, hin sami skal svíkja eg skuldi doyð við tær, tó vil eg
meg.
ikki avnokta teg. Líkaleiðis eisini
24 Menniskjusonurin fer eins og søgdu allir lærusveinarnir.
tað stendur skrivað um hann: men 36 ¶ Tá kemur Jesus við teimum
40
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ST. MATTHÆUS 26
at einum staði kallaðum Geth-se´- 48 Nú, hann ið sveik hann gav
ma-ne, og sigur við lærusveinar- teimum eitt tekin, sigandi, Hvønnnar, Setist tit her, meðan eg fari sumhelst ið eg skal kyssa, hin
og biði haryviri.
sami er hann: haldið honum fast.
37 Og hann tók við sær Pætur 49 Og við tað sama kom hann
og teir báðar synir Zeb-e-de´-us-ar, til Jesu, og segði, Heilur og sælur,
og byrjaði at vera sorgarfullur og meistari ; og kysti hann.
50 Og Jesus segði við hann,
sera tungur.
38 Tá sigur hann við teir, Sál Vinur, hvørsvegna ert tú komin ?
mín er avbera sorgarfull, enntá til Tá komu teir, og løgdu hendur á
deyða : verðið tit her, og vakið Jesus, og tóku hann.
51 Og, sí, ein av teimum sum
við mær.
39 Og hann fór eitt sindur vóru við Jesusi rætti út hond sína,
longur, og fell á andlit sítt, og og dró svørð sítt, og sló ein tænara
bað, sigandi, O Faðir mín, um tað høvuðsprestsins, og hjó av oyra
veri gjørligt, lat hetta bikar fara hansara.
um meg : hóast hetta ikki sum eg 52 Jesus segði tá við hann, Set
upp aftur svørð títt á stað sín: tí
vil, men sum tú vilt.
40 Og hann kemur til læru- allir teir ið taka til svørðsins skulu
sveinanna, og finnur teir sovandi, týnast við svørðinum.
og sigur við Pætur, Hvat, kundu 53 Hugsart tú at eg kann ikki nú
biðja til Faðirs míns, og hann skal
tit ikki vaka við mær ein tíma ?
41 Vakið og biðið, at tit komi í stundini geva mær meir enn tólv
ikki inn í freisting : andin víst er legjónir av einglum?
54 Men hvussu skulu tá skriftviljugur, men kjøtið er veikt.
42 Hann fór burtur aftur aðru irnar verða uppfyltar, at svá má
ferðina, og bað, sigandi, O Faðir tað verða ?
mín, um hetta bikar mái ikki flyta 55 Í hini somu stund segði Jesus
burt frá mær, uttan eg tað drekki, við mannfjøldirnar, Eru tit komnverði gjørdur vilji tín.
ir út sum ímóti einum ránsmanni
43 Og hann kom og fann teir við svørðum og stavum fyri at
aftur sovandi: tí eygu teirra vóru taka meg? Eg sat dagliga hjá
tung.
tykkum og frálærdi í templinum,
44 Og hann fór frá teimum, og og tit løgdu einkið hald á meg.
fór avstað aftur, og bað triðju ferð- 56 Men alt hetta varð gjørt, at
skriftir prophetanna máttu verða
ina, sigandi hini somu orðini.
45 Tá kemur hann til lærusveina uppfyltar. Tá yvirgóvu allir lærusína, og sigur við teir, Sovið nú sveinarnir hann, og flýddu.
víðari, og heimtið hvíld tykkara : 57 ¶ Og teir sum høvdu lagt
sí, tímin er í nánd, og Menn- hald á Jesus leiddu hann avstað
iskjusonurin verður svikin inn í til høvuðsprestsins Cai´-a-phashendurnar á syndarum.
ar, har hinir skriftlærdu og hinir
46 Reisist, latum okkum fara : elstu vóru savnaðir.
sí, hann er fyri hond sum svíkur 58 Men Pætur fylgdi honum
meg.
langt burturfrá at borgini hjá høv47 ¶ Og meðan hann enn tal- uðsprestinum, og fór inn, og settaði, sí, Judas, ein av teimum tólv, ist hjá tænarunum, at síggja endan.
kom, og við honum ein mikil 59 Nú, høvuðsprestarnir, og
fjøld við svørðum og stavum, frá hinir elstu, og alt ráðið, søktu
høvuðsprestunum og hinum elstu rangan vitnisburð ímóti Jesusi, at
fólksins.
taka hann av lívi ;
41
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60 Men funnu einkið : ja, hóast 73 Og aftaná eina løtu komu
mong følsk vitnir komu, tó funnu til hansara teir sum stóðu hjá, og
teir einkið. Til seinast komu tvey søgdu við Pætur, Vissuliga ert tú
følsk vitnir,
eisini ein teirra ; tí tala tín svíkur
61 Og søgdu, Hesin felagi segði, teg.
Eg eri mentur at oyðileggja tempul 74 Tá byrjaði hann at banna og
Guðs, og at byggja tað á trimum at svørja, sigandi, Eg kenni ikki
døgum.
mannin. Og í stundini gól hanin.
62 Og høvuðspresturin reistist, 75 Og Pætur mintist orðið hjá
og segði við hann, Svarart tú Jesusi, sum segði við hann, Áður
einkið ? hvat er tað sum hesi vitna enn hanin gelur, skalt tú avnokta
ímóti tær ?
meg trísinnis. Og hann fór út, og
63 Men Jesus helt tøgn síni. Og græt bitturliga.
høvuðspresturin tók til orða og
KAPITUL 27
segði við hann, Eg svørji teg við
Á
ið
morgunin var komin,
hin livandi Guð, at tú sigi oss hvørt
hildu allir høvuðsprestarnir
tú veri teg Christus, Sonur Guðs.
64 Jesus sigur við hann,Tú hevurt og fólksins elstu ráð saman ímóti
sagt : hóast hetta eg sigi tykkum, Jesusi at taka hann av lívi :
Hereftir skulu tit síggja Menniskju- 2 Og tá ið teir høvdu bundið
sonin sitandi við høgru hond hann, leiddu teir hann avstað, og
kraftar, og komandi í skýggjum góvu hann yvir til Pontiusar Pilatusar landsstjórans.
himins.
65 Tá skræddi høvuðspresturin 3 ¶ Judas, sum hevði svikið
klæðir síni, sigandi, Hann hevur hann, tá ið hann sá at hann var
talað Guðs-spottan ; hvønn víðari fordømdur, iðraði seg, og kom
tørv hava vit á vitnum? sí, nú hava aftur við hinum tríati stykkjunum av silvuri til høvuðsprestanna
tit hoyrt Guðs-spottan hansara.
66 Hvat halda tit? Teir svaraðu og hinna elstu,
og søgdu, Hann er sekur til deyða. 4 Sigandi, Eg havi syndað, í at
67 Tá spýttu teir í andlit hans- eg havi svikið hitt sakleysa blóðið.
ara, og bardu hann ; og aðrir slógu Og teir søgdu, Hvat er okkum um
tað ? síggj tú um tað.
hann við lógvum sínum,
68 Sigandi, Prophetera yvirfyri 5 Og hann kastaði niður stykkokkum, tú Christus, Hvør er hann ini av silvuri í templinum, og helt
avstað, og fór og hongdi seg.
ið sló teg?
69 ¶ Nú, Pætur sat uttanfyri í 6 Og høvuðsprestarnir tóku
borgargarðinum: og ein genta kom stykkini av silvuri, og søgdu, Tað
til hansara, sigandi, Eisini tú vart er ikki lógligt til tess at lata tey inn
í skattkamarið, av tí at tað er virðvið Jesusi úr Galileu.
70 Men hann noktaði frammi ið á blóði.
fyri teim øllum, sigandi, Eg veit ei 7 Og teir løgdu saman ráð, og
keyptu pottamakara-akurin fyri
hvat tú sigurt.
71 Og tá ið hann var farin út í tey, at jarða útlendingar í.
inngongdina, sá ein onnur terna 8 Hvørsvegna tann akurin varð
hann, og segði við tey sum vóru kallaður, Blóð-akurin, at hesum
har, Hesin felagi var eisini við degi.
9 Tá varð uppfylt tað sum var
Jesusi úr Nazareth.
72 Og aftur noktaði hann við talað við Jeremiasi propheti, sigeinum eiði, Eg kenni ikki mannin. andi, Og teir tóku tey tríati stykk42
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ST. MATTHÆUS 27

ini av silvuri, virðið á honum sum kallaður Christus ? Tey siga øll
varð mettur, hvønn teir av børn- við hann, Lat hann verða krossum Ísraels mettu ;
festan.
10 Og góvu tey fyri pottamak- 23 Og landsstjórin segði, Hví,
ara-akurin, soleiðis sum Harrin hvat ilt hevur hann gjørt ? Men
tey rópaðu út tess meira, sigandi,
fyriskipaði mær.
11 Og Jesus stóð frammi fyri Lat hann verða krossfestan.
landsstjóranum: og landsstjórin 24 ¶ Tá ið Pilatus sá at hann
spurdi hann, sigandi, Ert tú kundi gagna einkið, men at ein
Kongur Jødanna ? Og Jesus segði ófriður heldur var komin í, tók
hann vatn, og tváaði hendur sínar
við hann, Tú sigurt.
12 Og tá ið hann varð ákærdur frammi fyri mannfjøldini, siganav høvuðsprestunum og hinum di, Eg eri sakleysur í blóðinum av
elstu, svaraði hann einkið.
hesum rættvísa persóni : síggið tit
13 Tá segði Pilatus við hann, til tess.
Hoyrirt tú ikki hvussu mangar 25 Tá svaraði alt fólkið, og
lutir teir vitna ímóti tær ?
segði, Blóð hansara veri á okkum,
14 Og hann svaraði honum uppá og á børnum okkara.
aldri eitt orð ; so mikið at lands- 26 ¶ Tá læt hann teimum Bar´ovastin undraðist stórliga.
ab-bas leysan : og tá ið hann hevði
15 Nú, á teirri hátíðini var lands- húðflett Jesus, gav hann hann yvir
stjórin vanur at lata teimum ein at verða krossfestan.
27 Tá tóku hermenn landsfanga leysan, hvønn teir vildu.
16 Og teir høvdu tá ein við- stjórans Jesus inn í dómshøllina,
gitnan fanga, kallaðan Bar´-ab- og savnaðu at honum heila liðið
av hermonnum.
bas.
17 Tessvegna tá ið teir vóru 28 Og teir nektaðu hann, og
savnaðir saman, segði Pilatus við lótu hann í eina skarlaks-skikkju.
teir, Hvønn vilja tit at eg lati 29 ¶ Og tá ið teir høvdu flætttykkum leysan ? Bar´-ab-bas, ella að eina krúnu av tornum, settu
Jesus sum er kallaður Christus ?
teir hana uppá høvur hansara, og
18 Tí hann vitsti at tað var fyri ein sevlegg í høgru hond hansara :
øvund teir høvdu givið hann upp. og teir boygdu knæið fyri honum,
19 ¶ Tá ið hann var setstur og háðaðu hann, sigandi, Heilur
niður á dómarasætið, sendi kona og sælur, Kongur Jødanna!
hansara til hansara, sigandi, Hav 30 Og teir spýttu uppá hann, og
tú einkið at gera við handa rætt- tóku sevleggin, og slógu hann á
vísa mann: tí eg havi útstaðið høvdið.
mangar lutir henda dag í einum 31 Og eftir at teir høvdu háðað
hann, tóku teir skikkjuna uttanav
dreymi uppá grund av honum.
20 Men høvuðsprestarnir og honum, og lótu hann í hansara
hinir elstu yvirtalaðu mannfjøld- egna búnað, og leiddu hann avina at tey skuldu biðja um Bar´-ab- stað at krossfesta hann.
32 Og sum teir komu út, funnu
bas, og avoyða Jesus.
21 Landsstjórin tók til orða og teir ein mann úr Cy-re´-ne, Símon
segði við tey, Hvønn av teimum at navni : hann noyddu teir at
báðum vilja tit, at eg lati tykkum bera kross hansara.
leysan ? Tey søgdu, Bar´-ab-bas.
33 Og tá ið teir vóru komnir til
22 Pilatus sigur við tey, Hvat eins staðar kallaðan Gol´-go-tha,
skal eg tá gera við Jesus sum er tað er at siga, ein skallastaður,
43
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ST. MATTHÆUS 27

Christus verður krossfestur

34 ¶ Góvu teir honum edik at tha´-nï ? tað er at siga, Guð mín,
drekka blandaðan við galli : og tá Guð mín, hví hevurt tú yvirgivið
ið hann hevði smakkað av tí, vildi meg ?
hann ikki drekka.
47 Summir teirra ið stóðu har,
35 Og teir krossfestu hann, og tá ið teir hoyrdu tað, søgdu, Hesin
skiftu klæðir hansara sundur, maður kallar eftir E-li´-as-i.
kastandi lutir : at tað mátti verða 48 Og beinanvegin rann ein av
uppfylt sum var talað við pro- teimum, og tók ein svamp, og
phetinum, Teir skiftu klæðir fylti hann við ediki, og setti hann
míni sundur sín ámillum, og um á ein rørstav, og gav honum at
kappa mín teir kastaðu lutir.
drekka.
36 Og sitandi niðri eygleiddu 49 Restin segði, Lat vera, latum
teir hann har ;
oss sjá hvørt E-li´-as man koma at
37 Og settu uppiyvir høvdi frelsa hann.
hansara ákæru hansara ritaða, 50 ¶ Jesus, tá ið hann hevði
HESIN ER JESUS KONGUR rópað aftur við harðari rødd, gav
JØDANNA.
upp andan.
38 Tá vórðu tað tveir ránsmenn 51 Og, sí, forhang tempulsins
krossfestir saman við honum, ein varð skrætt í tvent frá ovast til
til høgru handar, og ein annar til niðast ; og jørðin skalv, og klettvinstru.
arnir skrædnaðu ;
39 ¶ Og teir sum komu fram- 52 Og gravirnar vórðu opnaðar ;
við útskeldaðu hann, vaggandi og mong likam av hinum heilagu
sum svóvu risu upp,
høvdum sínum ,
40 Og sigandi, Tú sum oyðirt 53 Og komu út úr grøvunum
templið, og byggirt tað á trimum eftir uppreisn hansara, og fóru
døgum, frels teg sjálvan. Um tú inn í hin heilaga stað, og birtust
veri Sonur Guðs, kom niður frá mongum.
54 Nú, tá ið herovastin, og teir
krossinum.
41 Líkaleiðis eisini høvuðsprest- sum vóru við honum, vaktandi
arnir spottandi hann, við hinum Jesus, sóu jarðskjálvtan, og teir
lutir ið vórðu gjørdir, óttaðust teir
skriftlærdu og elstu, søgdu,
42 Hann frelsti onnur ; seg stórliga, sigandi, Sanniliga, hesin
sjálvan kann hann ikki frelsa. Um var Sonur Guðs.
hann veri Kongur Ísraels, lat 55 Og mangar kvinnur vóru
hann nú koma niður frá kross- har, hyggjandi at langt burturfrá,
inum, og vit vilja trúgva honum. hvørjar fylgdu Jesusi úr Galileu,
43 Hann troystaði á Guð ; lat tænandi honum:
hann bjarga honum nú, um hann 56 Hvørja millum vóru Maria
vilji hava hann: tí hann segði, Eg Mag-da-le´-na, og Maria móðir Jáeri Sonur Guðs.
cobs og Jó´-ses-ar, og móðirin at
44 Tjóvarnir eisini, sum vórðu Zeb-e-de´us-ar børnum.
krossfestir við honum, settu hitt 57 Tá ið kvøldið var komið, kom
sama at honum.
ein ríkur maður úr A-ri-ma-thæ´-u,
45 Nú, frá hinum sætta tíma nevndur Jóseph, hvør eisini sjálvur
var myrkur yvir øllum landinum var lærusveinur Jesu :
at hinum níggjunda tíma.
58 Hann fór til Pilatusar, og bidd46 Og um hin níggjunda tíma aði likamið hjá Jesusi. Tá beyð
rópaði Jesus við harðari rødd, sig- Pilatus likamið at verða flýggjað.
andi, E´-li, E´-li, la´-ma sa-bach- 59 Og tá ið Jóseph hevði tikið
44
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Jarðan, uppreisn, & himinsferð Christs

ST. MATTHÆUS 28

5 Og eingilin tók til orða og
segði við kvinnurnar, Óttist ikki
tit : tí eg veit at tit sóknast eftir
Jesusi, sum var krossfestur.
6 Hann er ei her : tí hann er upprisin, eins og hann segði. Komið,
síggið staðin hvar Harrin lá.
7 Og farið skundiliga, og sigið
lærusveinum hansara at hann
er risin frá hinum deyðu ; og
sí, hann fer undan tykkum inn
í Galileu ; har skulu tit síggja
hann : sí, eg havi sagt tykkum.
8 Og tær fóru avstað skundiliga
frá gravhýsinum við ótta og miklari frøi ; og runnu at bera lærusveinum hansara orð.
9 ¶ Og sum tær fóru at siga
lærusveinum hansara frá, sí, Jesus
møtti teimum, sigandi, Heilar og
sælar allar. Og tær komu og hildu
honum við føturnar, og tilbóðu
hann.
10 Tá segði Jesus við tær, Verið
ei ræddar : farið og sigið brøðrum
mínum at teir fari inn í Galileu,
og har skulu teir sjá meg.
11 ¶ Nú, sum tær vóru farandi,
sí, summir av varðmonnunum
komu inn í staðin, og sýndu høvuðsprestunum allar lutirnar sum
vóru gjørdir.
12 Og tá ið teir vóru savnaðir
KAPITUL 28
við hinum elstu, og høvdu hildið
IÐ endan á sabbatinum, sum ráðagerð, góvu teir hermonnuntað tók at lýsna ímóti hinum um væl av peningi,
fyrsta degi vikunnar, komu Maria 13 Sigandi, Sigið tit, LærusveinMag-da-le´-na og hin Maria at ar hansara komu um náttina,
síggja gravhýsið.
og stjólu hann burtur meðan vit
2 Og, sí, har varð ein mikil jarð- svóvu.
skjálvti : tí eingil Harrans steig 14 Og um hetta komi landsniður frá himni, og kom og rullaði stjóranum fyri oyru, vilja vit yvirtil bakar steinin frá dyrnum, og tala hann, og tryggja tykkum.
settist uppá hann.
15 So teir tóku peningin, og
3 Ásjón hans var lík snarljósi, gjørdu sum teir vóru lærdir : og
og búnaður hansara hvítur sum henda framsøgn er vanliga frásnjó :
boðað millum Jødanna inntil
4 Og fyri ótta um hann skulvu henda dag.
varðmenninir, og gjørdust eins og 16 ¶ Tá fóru teir ellivu lærusveinarnir avstað inn í Galileu, á
deyðir menn.
45
likamið, sveipaði hann tað í eitt
reint línklæði,
60 Og legði tað í sína egnu nýggju grøv, sum hann hevði høgt út
inn í klettin : og hann rullaði ein
stóran stein at dyrnum á gravhýsinum, og fór avstað.
61 Og har vóru Maria Mag-dale´-na, og hin Maria, sitandi yvirav
grøvini.
62 ¶ Nú, tann næsta dagin,
sum fylgdi tilreiðingardeginum,
komu høvuðsprestarnir og Phariseararnir saman til Pilatusar,
63 Sigandi, Harri, vit minnast
at hasin villleiðarin segði, meðan
hann var enn á lívi, Eftir tríggjar
dagar vil eg rísa aftur.
64 Bjóða tessvegna at gravhýsið
verði gjørt trygt inntil hin triðja
dagin, at ikki lærusveinar hansara
komi um náttina, og stjali hann
burtur, og sigi við fólkið, Hann er
risin frá hinum deyðu : so skal hin
seinna villfaringin verða verri enn
hin fyrra.
65 Pilatus segði við teir, Tit hava
eitt varðhald : farið leið tykkara,
gerið tað so trygt sum tit kunnu.
66 So teir fóru, og gjørdu gravhýsið trygt, innsiglandi steinin,
og setandi eitt varðhald.
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ST. MARKUS 1
eitt fjall hvar Jesus hevði fyriskipað teimum.
17 Og tá ið teir sóu hann, tilbóðu
teir hann: men summir ivaðust.
18 Og Jesus kom og talaði til
teirra, sigandi, Allur máttur er
givin mær í himni og á jørð.
19 ¶ Farið tit tessvegna, og

Embæti Jóhannesar Doyparans

lærið allar tjóðir, doypandi tey í
navni Faðirsins, og Sonarins, og
Heilaga Andans :
20 Lærandi tey at geva øllum
lutum ans hvørjarsumhelst ið eg
havi boðið tykkum : og, sí, eg eri
við tykkum altíð, enntá at enda
veraldarinnar. A´-men.

EVA N G E L I I Ð SA M B Æ R T

ST. MAR KUSI.
10 Og beinanveg komandi upp
KAPITUL 1
út úr vatninum, sá hann himnarnar
YR JANIN av gleðiboðskapi upplatnar, og Andan líkasum ein
Jesu Christs, Sonar Guðs ;
dúgva stígandi niður uppá hann :
2 Sum tað stendur skrivað í pro- 11 Og tað kom ein rødd frá
phetunum, Sí, eg sendi sendiboð himni, sigandi, Tú ert mín elskaði
mítt undan andliti tínum, hvørt Sonur, í hvørjum eg er væl toknskal fyribúgva veg tín undan tær. aður.
3 Røddin á einum rópandi í 12 Og við tað sama drívur
oyðimørkini, Fyribúgvið tit veg Andin hann inn í oyðimørkina.
Harrans, gerið gøtur hansara 13 Og hann var har í oyðimørkbeinar.
ini fjøruti dagar, freistaður av
4 Jóhannes doypti í oyðimørkini, Satani ; og var hjá villdjórunum ;
og prædikaði umvendingar-dópin og einglarnir tæntu honum.
til eftirgevingar av syndum.
14 Nú, eftir at Jóhannes var
5 Og tað fóru út til hansara alt settur í fongsul, kom Jesus inn
land Judæu, og tey úr Jerusalem, í Galileu, prædikandi gleðiboðog vórðu øll doypt av honum í skap kongadømis Guðs,
Jordansánni, játtandi syndum sín- 15 Og sigandi, Tíðin er uppfylt,
um.
og kongadømi Guðs er fyri hond:
6 Og Jóhannes var klæddur við vendið tit um, og trúgvið gleðikemelhári, og við einum skinn- boðskapinum.
gyrðli um lendar sínar ; og hann 16 Nú, sum hann gekk við
át grashoppur og villan hunang ; Galileusjógvin, sá hann Símon og
7 Og prædikaði, sigandi, Tað Andreas bróðir hansara, kastandi
kemur ein máttigari enn eg aftaná eitt garn inn í sjógvin: tí teir vóru
meg, tvongina á hvørs skóm eg eri fiskimenn.
ikki verdugur at boyggja meg nið- 17 Og Jesus segði við teir,
ur og loysa upp.
Komið tit aftaná mær, og eg vil
8 Eg víst havi doypt tykkum við gera tykkum at verða mannafiskivatni : men hann skal doypa tykk- menn.
um við Heilaga Andanum.
18 Og beinanvegin yvirgóvu
9 Og tað bar á í teim døgum, at teir gørnini, og fylgdu honum.
Jesus kom úr Nazareth Galileu, 19 Og tá ið hann hevði gingið
og varð doyptur av Jóhannesi í eitt sindur longur haðan, sá hann
Jordan.
Jácob son Zeb-e-de´-us-ar, og Jó46
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Christus grøðir ymsar sjúkdómar

ST. MARKUS 1

hannes bróður hansara, hvørjir førdu tey til hansara øll sum vóru
eisini vóru í bátinum bøtandi sjúkufongd, og tey sum vóru helgørn síni.
tikin við djevlum.
20 Og beinanvegin kallaði hann 33 Og allur staðurin var savnteir : og teir eftirlótu Zeb-e-de´-us aður saman við dyrnar.
faðir sín í bátinum við leigaðu tæn- 34 Og hann grøddi mong sum
vóru sjúk av ymsum sjúkdómum,
arunum, og fóru aftaná honum.
21 Og teir fóru inn í Ca-per´-na- og kastaði út mangar djevlar ; og
um ; og beinanvegin á sabbatsdeg- loyvdi ikki djevlunum at tala, av tí
inum fór hann inn í synagoguna, at teir kendu hann.
35 Og um morgunin, rísandi
og frálærdi.
22 Og teir vórðu ovfarnir yvir upp eina góða stund fyri dag,
Guðs-læru hansara : tí hann lærdi fór hann út, og fór burtur á ein
teir sum ein ið hevði myndugleika, oyðistað, og har bað.
36 Og Símon og teir sum vóru
og ei sum hinir skriftlærdu.
23 Og har var í synagogu teirra við honum fylgdu eftir honum.
ein maður við einum óreinum 37 Og tá ið teir høvdu funnið
hann, søgdu teir við hann, Allir
anda ; og hann geylaði út,
24 Sigandi, Lat okkum aleinar ; menn sóknast eftir tær.
hvat hava vit at gera við teg, tú 38 Og hann segði við teir, LatJesus úr Nazareth ? ert tú komin um okkum fara inn í næstu býirat oyða okkum ? eg kenni teg hvør nar, at eg má prædika har eisini ;
tú ert, hin Heilagi Guðs.
tí tessvegna kom eg fram.
25 Og Jesus hartaði hann, sig- 39 Og hann prædikaði í synaandi, Halt tøgn tíni, og kom út úr gogum teirra út gjøgnum alla
honum.
Galileu, og kastaði út djevlar.
26 Og tá ið hin óreini andin hevði 40 Og har kom ein spitalskur
skrætt í hann, og geylað við harð- til hansara, bønandi hann, og
ari rødd, kom hann út úr honum. knelandi niður fyri honum, og
27 Og tey vórðu øll ovfarin, so sigandi við hann, Um tú vilt, tú
mikið at tey spurdust sín ámill- kanst gera meg reinan.
um, sigandi, Hvør lutur er hesin? 41 Og Jesus, rørdur við várhvør nýggj Guðs-læra er henda? kunn, rætti fram hond sína, og
tí við myndugleika býður hann nam við hann, og sigur við hann,
enntá hinum óreinu andunum, Eg vil ; veri tú reinur.
og teir lýða hann.
42 Og so skjótt sum hann hevði
28 Og alt fyri eitt spreiddist giti talað, við tað sama fór spitalskhansara umkring út gjøgnum alt nin burt frá honum, og hann varð
umráðið runt umkring Galileu.
reinsaður.
29 Og við tað sama, tá ið teir 43 Og strangliga álegði hann
vóru komnir út úr synagoguni, honum, og við tað sama sendi
fóru teir inn í húsið hjá Símoni og hann avstað ;
Andreasi, við Jácobi og Jóhannesi. 44 Og sigur við hann, Síggj til
30 Men móðir konu Símonar lá tú sigi einkið við nakran mann :
sjúk av hitasótt, og straks siga teir men gakk leið tína, sýn teg fyri
honum frá um hana.
prestinum, og ofra fyri reinsan
31 Og hann kom og tók í hond- tína teir lutir sum Móses beyð, fyri
ina á henni, og lyfti hana upp ; og ein vitnisburð yvirfyri teimum.
alt fyri eitt fór hitasóttin burt frá 45 Men hann fór út, og tók at
kunngera tað mikið, og at spreiða
henni, og hon tænti teimum.
32 Og um aftan, tá ið sólin setti, sakina umkring, so mikið at Jesus
47
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ST. MARKUS 2

Christus grøðir ein sjúkan av lamninginum

kundi ei meira opinlýsliga fara 12 Og í stundini reistist hann,
inn í staðin, men var fyri uttan á tók upp seingina, og fór út framoyðistøðum: og tey komu til hans- mi fyri teim øllum ; so mikið at tey
vórðu øll ovfarin, og dýrðmettu
ara frá hvørjum umráði.
Guð, sigandi, Vit sóu tað aldri á
KAPITUL 2
hetta snið.
G aftur fór hann inn í Ca-per´- 13 Og hann fór fram aftur við
na-um, eftir nakrar dagar ; sævarmálan ; og øll mannfjøldin
og tað varð ljóðað at hann var í leitaði til hansara, og hann lærdi
tey.
húsinum.
2 Og beinanvegin vóru mong 14 Og sum hann fór framvið, sá
savnað saman, so mikið at tað var hann Levi son Al-phæ´-us-ar sitandi
einkið pláss at taka ímóti teim, við tollheimtubúðina, og segði við
nei, ei so mikið sum við dyrnar : hann, Fylg mær. Og hann reistist
og hann prædikaði teimum orðið. og fylgdi honum.
3 Og teir koma til hansara, hav- 15 Og tað bar á, at, sum Jesus
andi við sær ein sjúkan av lamn- sat til matar í húsi hansara, sótu
inginum, hvør borin varð av fýra. mangir tollarar og syndarar eisini
4 Og tá ið teir kundu ikki koma saman við Jesusi og lærusveinum
nær honum fyri troðkanini, dekk- hansara : tí har vóru mangir, og
aðu teir tekjuna av hvar hann var : teir fylgdu honum.
og tá ið teir høvdu brotið hana upp, 16 Og tá ið hinir skriftlærdu og
sigu teir seingina niður í hvørji Phariseararnir sóu hann eta við
hin sjúki av lamninginum lá.
tollarum og syndarum, søgdu teir
5 Tá ið Jesus sá trúgv teirra, við lærusveinar hansara, Hvussu
segði hann við hin sjúka av lamn- er tað at hann etur og drekkur við
inginum, Sonur, syndir tínar veri tollarum og syndarum?
fyrigivnar tær.
17 Tá ið Jesus hoyrdi tað, sigur
6 Men tað sótu ávísir av hinum hann við teir, Teir sum eru heilir
skriftlærdu har, og grundandi í hava ongan tørv á lækna, men
hjørtum sínum,
teir sum eru sjúkir : Eg kom
7 Hví talar hesin maður soleið- ikki at kalla hinar rættvísu, men
is Guðs-spottanir ? hvør kann fyri- syndarar til umvendingar.
geva syndir uttan Guð eina?
18 Og lærusveinar Jóhannesar
8 Og við tað sama tá ið Jesus og Phariseanna brúktu at fasta :
varnaðist í anda sínum at teir so- og teir koma og siga við hann, Hví
leiðis grundaðu innaní sær sjálv- fasta lærusveinar Jóhannesar og
um, segði hann við teir, Hví grunda Pharisearanna, men lærusveinar
tit hesar lutir í hjørtum tykkara ?
tínir fasta ikki ?
9 Hvørt er tað lættari at siga 19 Og Jesus segði við teir, Kunnu
við hin sjúka av lamninginum, børn brúðarkamarsins fasta, meðSyndir tínar veri fyrigivnar tær ; an brúðgómurin er hjá teimum ?
ella at siga, Reis teg, og tak upp so leingi sum tey hava brúðgómin
song tína, og gakk ?
hjá sær, kunnu tey ikki fasta.
10 Men at tit mega vita at Menn- 20 Men teir dagar vilja koma, tá
iskjusonurin hevur mátt á jørð at ið brúðgómurin skal verða tikin
fyrigeva syndir, (tá sigur hann við burtur frá teimum, og tá skulu
hin sjúka av lamninginum,)
tey fasta í teimum døgum.
11 Eg sigi tær, Reis teg, og tak 21 Eingin maður eisini seymar
upp song tína, og far leið tína inn eitt stykki av nýggjum toyi á eitt
í hús títt.
gamalt klæði : annars tekur hitt
48
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Christus grøðir ta visnaðu hondina

ST. MARKUS 3

5 Og tá ið hann hevði litið
runt umkring at teim við vreiði,
verandi harmur fyri harðleikan
av hjørtum teirra, sigur hann við
mannin, Strekk fram hond tína.
Og hann strekti hana út : og hond
hansara varð gjørd aftur heil eins
og hin.
6 Og Phariseararnir fóru út, og
hildu beinanvegin ráð saman við
He-ró´-di-ar-unum ímóti honum,
hvussu teir máttu oyða hann.
7 Men Jesus hevði seg undan
við lærusveinum sínum til sævarins : og ein mikil mannfjøld
úr Galileu fylgdi honum, og úr
Judæu,
8 Og úr Jerusalem, og úr
I-du-mæ´-u, og frá hinumegin
Jordan ; og tey umkring Týrus
og Si´-don, ein mikil mannfjøld,
tá ið tey høvdu hoyrt hvørjar
miklar lutir hann gjørdi, komu
til hansara.
9 Og hann talaði til lærusveina
sína, at ein lítil bátur skuldi bíða
eftir honum orsakað av mannfjøldini, at ikki tey skuldu treingja hann.
10 Tí hann hevði grøtt mong ;
so mikið at tey troðkaðust uppá
hann fyri at nema við hann, so
mong sum høvdu plágur.
11 Og óreinir andar, tá ið teir
sóu hann, fullu niður frammi fyri
KAPITUL 3
honum, og geylaðu, sigandi, Tú
G hann fór aftur inn í syna- ert Sonur Guðs.
goguna ; og tað var ein maður 12 Og strangliga álegði hann
har sum hevði eina visnaða hond. teimum, at teir skuldu ikki gera
2 Og teir eygleiddu hann, hvørt hann kunnan.
hann vildi grøða hann á sabbats- 13 Og hann fer niðan á eitt fjall,
deginum ; at teir máttu ákæra og kallar til sín hvønn hann vildi :
hann.
og teir komu til hansara.
3 Og hann sigur við mannin 14 Og hann innsetti tólv, at
sum hevði ta visnaðu hondina, teir skuldu vera hjá honum, og
Statt fram.
at hann kundi senda teir út at
4 Og hann sigur við teir, Er tað prædika,
lógligt at gera gott á sabbatsdøg- 15 Og at hava mátt at grøða
unum, ella at gera ilt? at frelsa lív, sjúkdómar, og at kasta út djevlar :
ella at drepa? Men teir hildu tøgn 16 Og Símon tilnevndi hann
síni.
Pætur ;
49
nýggja stykkið sum fylti tað upp
burturúr hinum gamla, og skræðingin verður gjørd verri.
22 Og eingin maður setur nýtt
vín inn í gamlar fløskur : annars
brestur hitt nýggja vínið fløskurnar, og vínið verður stoytt, og
fløskurnar vilja verða skemdar :
men nýtt vín má verða latið inn í
nýggjar fløskur.
23 Og tað bar á, at hann fór
ígjøgnum kornakrarnar á sabbatsdeginum ; og lærusveinar hansara
fóru undir, sum teir ferðaðust, at
slíta øksini av korni.
24 Og Phariseararnir søgdu við
hann, Sí, hví gera teir á sabbatsdeginum tað sum er ikki lógligt ?
25 Og hann segði við teir, Hava
tit aldri lisið hvat Dávid gjørdi,
tá ið hann hevði tørv, og var ein
hungraður, hann, og teir sum vóru
við honum ?
26 Hvussu hann fór inn í hús
Guðs á døgum Ab´-ia-thar-s høvuðsprestsins, og át sýnisbreyðini,
sum er ikki lógligt at eta uttan hjá
prestunum, og gav eisini til teirra
sum vóru við honum ?
27 Og hann segði við teir, Sabbaturin varð gjørdur fyri mannin,
og ikki maðurin fyri sabbatin:
28 Tessvegna er Menniskjusonurin Harri eisini hjá sabbatinum.
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ST. MARKUS 3

Dømisøgan um sáðmannin

17 Og Jácob son Zeb-e-de´-us-ar, hevur aldri fyrigeving, men er í
og Jóhannes bróður Jácobs ; og vanda fyri ævigari heldøming :
hann tilnevndi teir Boa-ner´-ges, 30 Av tí at teir søgdu, Hann
hevur ein óreinan anda.
hvørt er, Torusynirnir ;
18 Og Andreas, og Philippus, 31 ¶ Har komu tá brøður
og Bartholomæus, og Matthæus, hansara og móðir hansara, og,
og Thomas, og Jácob son Al-phæ´- standandi fyri uttan, sendu til
us-ar, og Thad-dæ´-us, og Símon hansara, kallandi hann.
32 Og mannfjøldin sat umkring
Canaanitan,
19 Og Judas Iscariot, sum eisini hann, og tey søgdu við hann,
sveik hann: og teir fóru inn í eini Sí, móðir tín og brøður tínir fyri
uttan sóknast eftir tær.
hús.
20 Og mannfjøldin kemur sam- 33 Og hann svaraði teim, sigan aftur, so at teir kundu ikki so andi, Hvør er móðir mín, ella
brøður mínir?
mikið sum eta breyð.
21 Og tá ið vinir hansara hoyrdu 34 Og hann hugdi runt umkring
um tað, fóru teir út at leggja hald á tey sum sótu umkring hann, og
á hann: tí tey søgdu, Hann er frá segði, Sí móður mína og brøður
mínar !
sær sjálvum.
22 ¶ Og hinir skriftlærdu sum 35 Tí hvørsumhelst ið skal gera
komu oman frá Jerusalem, søgdu, vilja Guðs, hin sami er bróðir
Hann hevur Be-el´-ze-bub, og við mín, og systir mín, og móðir mín.
prinsi djevlanna kastar hann út
KAPITUL 4
djevlar.
G hann fór aftur undir at frá23 Og hann kallaði teir til sín, og
læra niðri við sjógvin : og har
segði við teir í dømisøgum, Hvusvar savnað at honum ein mikil
su kann Satan kasta út Satan ?
24 Og um eitt kongadømi veri mannfjøld, so at hann fór inn í ein
sundurdeilt ímóti sær sjálvum, bát, og sat í sjónum ; og øll manntað kongadømið kann ikki stand- fjøldin var við sjógvin á landinum.
2 Og hann lærdi tey mangar
ast.
25 Og um eitt hús veri sundur- lutir við dømisøgum, og segði við
deilt ímóti sær sjálvum, tað hús- tey í Guðs-læru síni,
3 Lýðið á ; Sí, tað fór út ein
ið kann ikki standast.
26 Og um Satan rísi upp ímóti sáðmaður at sáa ;
sær sjálvum, og verði seg sundur- 4 Og tað bar á, sum hann
deildur, hann kann ikki standast, sáaði, sumt fell við vagkantin, og
fuglarnir í luftini komu og gloypmen fær ein enda.
27 Eingin maður kann fara inn tu tað upp.
í húsið hjá einum sterkum manni, 5 Og sumt fell á grýtuta jørð,
og ræna ognir hansara, uttan hann hvar tað hevði ikki nógva mold;
fyrst bindi tann sterka mannin ; og alt fyri eitt spratt tað upp, av tí
at tað hevði onga dýpd av mold:
og tá vil hann ræna hús hansara.
28 Sanniliga sigi eg tykkum, 6 Men tá ið sólin var uppi, varð
Allar syndir skulu verða manna- tað avsviðið ; og av tí at tað hevði
sonunum fyrigivnar, og Guðs- onga rót, følnaði tað burtur.
spottanir við hvørjumsumhelst 7 Og sumt fell millum torna,
og tornirnir vuksu upp, og køvdu
teir skulu Guðs-spotta :
29 Men hann ið skal Guðs- tað, og tað gav av sær ongan
spotta ímóti Heilaga Andanum, ávøkst.
50
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Dømisøgan um sinnopskornið

ST. MARKUS 4

8 Og annað fell á góða jørð, 20 Og hesi eru tey sum verða
og gav av sær ávøkst sum spratt sáað á góða jørð; slík sum hoyra
upp og tók til ; og bar fram, sumt orðið, og taka við tí, og bera fram
tríati, og sumt seksti, og sumt ávøkst, summi tríatifaldan, summi
hundrað.
seksti, og summi hundraðfaldan.
9 Og hann segði við tey, Hann 21 ¶ Og hann segði við teir,
ið hevur oyru at hoyra, lat hann Verður eitt kertaljós ført fram at
hoyra.
verða sett undir eitt skeppumál,
10 Og tá ið hann var einsa- ella undir eina song ? og ikki at
mallur, spurdu teir sum vóru um- verða sett í ein kertastaka ?
kring hann við teimum tólv hann 22 Tí einkið er fjalt, sum skal ikki
verða gjørt eyðsýnt ; eiheldur varð
um dømisøguna.
11 Og hann segði við teir, Tykk- nakar lutur hildin loyndur, uttan
um er tað givið at kenna loyndar- at hann skuldi koma út umkring.
dóm kongadømis Guðs: men teim 23 Um nakar maður havi oyru
ið eru fyri uttan, verða allir hesir at hoyra, lat hann hoyra.
24 Og hann segði við teir, Gevið
lutir gjørdir í dømisøgum:
12 At síggjandi tey mega síggja, gætur hvat tit hoyra : við hvørjum
og ikki varnast ; og hoyrandi tey máti tit mála, skal tað verða mált
mega hoyra, og ikki skilja ; at ikki til tykkara: og tykkum sum hoyra
á nakrari tíð tey skuldu verðið skal meir verða givið.
umvend, og syndir teirra skuldu 25 Tí hann ið hevur, til hansara
skal verða givið : og hann ið hevur
verðið fyrigivnar teimum.
13 Og hann segði við teir, ikki, frá honum skal verða tikið
Skyna tit ikki hesa dømisøgu ? enntá tað sum hann hevur.
og hvussu skulu tit tá skyna allar 26 ¶ Og hann segði, Soleiðis
er kongadømi Guðs, sum um
dømisøgur ?
ein maður skuldi kastað sáð inn í
14 ¶ Sáðmaðurin sáar orðið.
15 Og hesi eru tey við vegkant- jørðina ;
in, hvar orðið verður sáað ; men 27 Og skuldi sovið, og risið nátt
tá ið tey hava hoyrt, kemur Satan og dag, og sáðið skuldi sprottið og
alt fyri eitt, og tekur burtur orðið vaksið upp, hann veit ikki hvussu.
28 Tí jørðin ber fram ávøkst
sum varð sáað í hjørtu teirra.
16 Og hesi eru tey líkaleiðis sum av sær sjálvari ; fyrst nálina, síðan
verða sáað á grýtuta jørð; hvørji, aksið, eftir tað hitt fulla kornið í
tá ið tey hava hoyrt orðið, alt fyri aksinum.
eitt taka við tí við gleði ;
29 Men tá ið ávøksturin er
17 Og hava onga rót í sær sjálv- borin fram, alt fyri eitt setur hann
um, og so halda á bert í eina tíð : akurknívin til, av tí at heystið er
síðan, tá ið líðing ella atsókn rísur komið.
upp fyri orðsins søk, alt fyri eitt 30 ¶ Og hann segði, Við hvat
skulu vit líkna kongadømi Guðs?
fáa tey meinboga.
18 Og hesi eru tey sum verða ella við hvørji samanlíking skulu
sáað millum torna ; slík sum vit samanlíkna tað ?
31 Tað er líkt einum sinnopshoyra orðið,
19 Og stúranirnar av hesum korni, hvørt, tá ið tað verður sáað
heimi, og svikafullsemið av rík- í jørðina, er minni enn øll tey sáðdómum, og girndirnar eftir øðr- korn sum veri seg á jørðini :
um lutum komandi inn, køva 32 Men tá ið tað er sáað, veksur
tað upp, og verður størri enn allar
orðið, og tað gerst ófruktsamt.
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ST. MARKUS 4

Christus kastar út legjónina av djevlum

gravanna ; og eingin maður kundi
binda hann, nei, ei við ketum:
4 Av tí at hann hevði ofta verið
bundin við fótjørnum og ketum,
og keturnar høvdu verið slitnar
sundur av honum, og fótjørnini
brotin í stykkir : eiheldur kundi
nakar maður temja hann.
5 Og altíð, nátt og dag, var hann
í fjøllunum, og í grøvunum, rópandi, og skerandi seg sjálvan við
steinum.
6 Men tá ið hann sá Jesus langt
burturfrá, rann hann og tilbað
hann,
7 Og rópaði við harðari rødd,
og segði, Hvat havi eg at gera við
teg, Jesus, tú Sonur hins hægsta
Guðs? Eg svørji teg við Guð, at
tú pínsli meg ei.
8 Tí hann segði við hann, Kom
út úr manninum, tú óreini andi.
9 Og hann spurdi hann, Hvat er
navn títt ? Og hann svaraði, sigandi, Navn mítt er Legjón: tí vit
eru mangir.
10 Og hann bønaði hann mikið,
at hann vildi ikki senda teir avstað
út úr landumráðinum.
11 Nú, har var nær við fjøllini
eitt stórt fylgi av svínum á biti.
12 Og allir djevlarnir bønaðu
hann, sigandi, Send okkum inn í
svínini, at vit mega fara inn í tey.
13 Og við tað sama gav Jesus
teim loyvi. Og hinir óreinu andarnir fóru út, og fóru inn í svínini :
og fylgið rann harðliga oman eitt
bratt stað inn í sjógvin, (tey vóru
um tvey túsund ;) og vórðu kódnað í sjónum.
KAPITUL 5
14 Og teir sum føddu svínini
G teir komu yvirum hinu- flýddu, og søgdu frá tí í staðinum,
megin sjógvin, inn í landið og á landinum. Og tey fóru út at
hjá Gad-a-ren´-unum.
síggja hvat tað var sum var gjørt.
2 Og tá ið hann var komin út 15 Og tey koma til Jesu, og
úr bátinum, møtti honum við tað síggja hann sum var heltikin við
sama út úr grøvunum ein maður djevlinum, og hevði legjónina,
við einum óreinum anda,
sitandi, og klæddan, og í sínum
3 Hvør hevði bústað sín millum rætta sinni : og tey vórðu rædd.
52

urtir, og skjýtur út miklar greinar ; so at fuglarnir í luftini mega
búleikast undir skugganum av tí.
33 Og við mongum slíkum
dømisøgum talaði hann orðið
til teirra, sum tey vóru før fyri at
hoyra tað.
34 Men uttan dømisøgu talaði
hann ei við tey : og tá ið teir vóru
einsamallir, útlegði hann allar
lutir fyri lærusveinum sínum.
35 Og hin sama dagin, tá ið
aftanin var komin, sigur hann við
teir, Latum okkum fara yvirum
hinumegin.
36 Og tá ið teir høvdu sent
mannfjøldina avstað, tóku teir
hann enntá sum hann var inn
í bátin. Og tað vóru eisini við
honum aðrir lítlir bátar.
37 Og tað reis ein mikil stormur í vindi, og aldurnar brutu inn í
bátin, so at hann var nú fullur.
38 Og hann var í aftara partinum av bátinum, sovandi á einum kodda : og teir vekja hann, og
siga við hann, Meistari, leggurt tú
ei í at vit glatast ?
39 Og hann reistist, og hartaði
vindin, og segði við sjógvin,
Friður, ver stillur. Og vindurin
steðgaði, og tað varð blikalogn.
40 Og hann segði við teir, Hví
eru tit so óttafullir ? hvussu er tað
at tit hava onga trúgv ?
41 Og teir óttaðust ovurhondsliga, og søgdu hvør til annans,
Hvørsháttar maður er hesin, at
enntá vindurin og sjógvurin lýða
hann ?
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Kvinnan við blóðsótt verður grødd

ST. MARKUS 5

16 Og teir sum sóu tað søgdu kelda hennara tornað upp ; og
teimum hvussu tað viðfórst hon- hon kendi í likami sínum at hon
um sum var heltikin við djevli- var grødd frá hasi plágu.
num, og eisini viðvíkjandi svín- 30 Og Jesus, í stundini kennan
skal di í sær sjálvum at magn var
unum.
17 Og tey tóku at biðja hann fara farið út úr honum, vendi sær runt
burt út úr landamørkum sínum. í troðkanini, og segði, Hvør nam
18 Og tá ið hann var komin við klæðir míni?
inn í bátin, hann sum hevði verið 31 Og lærusveinar hansara søgdu
heltikin við djevlinum bað hann við hann, Tú sært mannfjøldina
treingjandi teg, og sigurt tú, Hvør
at hann mátti verið hjá honum.
19 Hvussu enn er loyvdi Jesus nam við meg ?
honum ikki, men sigur við hann, 32 Og hann leit runt umkring
Far heim til vina tína, og sig teim at síggja hana sum hevði gjørt
hvussu miklar lutir Harrin hevur henda lut.
gjørt fyri teg, og hevur havt vár- 33 Men kvinnan óttandi og
piprandi, vitandi hvat var gjørt í
kunn við tær.
20 Og hann fór avstað, og tók henni, kom og fell niður frammi
at kunngera í De-ca-po´-lis hvussu fyri honum, og segði honum allan
miklar lutir Jesus hevði gjørt fyri sannleikan.
34 Og hann segði við hana,
seg : og allir menn undraðust.
21 Og tá ið Jesus var farin yvir- Dóttir, trúgv tín hevur gjørt teg
um hinumegin aftur við báti, heila ; far í friði, og ver heil frá
savnaðist mikið fólk at honum: plágu tíni.
35 Meðan hann enn talaði,
og hann var nær at sjónum.
22 Og, sí, har kemur ein av komu frá húsi stjórnarans av
stjórnarunum av synagoguni, synagoguni ávísir sum søgdu,
Ja-i´-rus at navni ; og tá ið hann sá Dóttir tín er deyð : hví órógvart
hann, fell hann við føtur hansara, tú Meistaran nakað longur ?
23 Og bønaði hann mikið, sig- 36 So skjótt sum Jesus hoyrdi
andi, Lítla dóttir mín liggur fyri orðið sum varð talað, sigur hann
deyðanum ; Eg biði teg, kom og við stjórnaran av synagoguni, Ver
legg hendur tínar á hana, at hon ikki ræddur, trúgv einans.
37 Og hann loyvdi ongum
má verða grødd ; og hon skal liva.
24 Og Jesus fór við honum ; manni at fylgja sær, uttan Pæturi,
og mikið fólk fylgdi honum, og og Jácobi, og Jóhannesi bróður
Jácobs.
trongdi hann.
25 Og ein ávís kvinna, sum 38 Og hann kemur til húsar
stjórnarans av synagoguni, og sær
hevði blóðsótt tólv ár,
26 Og hevði útstaðið mangar hávan, og tey sum grótu og venlutir av mongum læknum, og aðust stórliga.
hevði brúkt alt tað hon hevði, og 39 Og tá ið hann var komin inn,
var einkið batnað, men heldur sigur hann við tey, Hví leika tit so
í, og gráta? gentan er ikki deyð,
gjørdist verri,
27 Tá ið hon hevði hoyrt um men svevur.
Jesus, kom í troðkanini aftanfyri, 40 Og tey læðu hann í háð.
Men tá ið hann hevði sent tey øll
og nam við klæði hansara.
28 Tí hon segði, Um eg má út, tekur hann faðir og móður
nema bert við klæði hansara, eg gentunnar, og teir sum vóru við
honum, og fer inn hvar gentan
skal verða heil.
29 Og beinanvegin varð blóð- lá.
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ST. MARKUS 6

Dóttir Jairi reist upp frá deyðum

41 Og hann tók í hondina á
gentuni, og segði við hana, Tali´-tha cu´-mi ; hvørt er, verðandi
týtt, Genta, eg sigi tær, reis teg.
42 Og beinanveg reisti gentan
seg, og gekk ; tí hon var av aldrinum tólv ár. Og tey vórðu ovfarin
við miklum ovfarni.
43 Og hann álegði teimum
strangliga, at eingin maður skuldi
vita tað ; og beyð at okkurt skuldi
verða givið henni at eta.

breyð, ongan pening í pengapung
teirra :
9 Men vera skøddir við sandalum ; og ei fara í tvær kápur.
10 Og hann segði við teir, Í
hvørjum staði sumhelst ið tit fara
inn í eini hús, har verðið verandi,
til tit fara avstað frá tí staði.
11 Og hvørsumhelst ið skal ikki
taka ímóti tykkum, ella hoyra
tykkum, tá ið tit fara avstað haðan,
ristið dustið av undan fótum tykkara fyri ein vitnisburð ímóti teimKAPITUL 6
um. Sanniliga sigi eg tykkum,
G hann fór út haðan, og kom Tað skal vera meiri úthaldiligt hjá
inn í sítt egna land ; og læru- Sodomu og Go-mor´-rhu á dómsdeginum, enn hjá tí staði.
sveinar hansara fylgja honum.
2 Og tá ið sabbatsdagurin var 12 Og teir fóru út, og prædikkomin, fór hann undir at frálæra aðu at menn skuldu venda um.
í synagoguni : og mong hoyrandi 13 Og teir kastaðu út mangar
hann vórðu bilsin, sigandi, Hvað- djevlar, og salvaðu við olju mong
an hevur hesin maður hesar lutir ? sum vóru sjúk, og grøddu tey.
og hvør vísdómur er hesin sum er 14 Og Heródes kongur hoyrdi
givin honum, at enntá slík mátt- um hann ; (tí navn hansara varð
ug verk verða virkað av hondum spreitt umkring ;) og hann segði,
At Jóhannes Doyparin var risin
hansara ?
3 Er ikki hetta træsmiðurin, frá hinum deyðu, og tessvegna
sonur Mariu, bróðir Jácobs, og sýna fram seg sjálv máttug verk í
Jó´-ses-ar, og Juda, og Símonar ? honum.
og eru ikki systrar hansara her hjá 15 Aðrir søgdu, At tað er E-li´okkum ? Og tey fingu meinboga as. Og aðrir søgdu, At tað er ein
prophetur, ella sum ein av proav honum.
4 Men Jesus segði við tey, Ein phetunum.
prophetur er ikki uttan heiður, 16 Men tá ið Heródes hoyrdi um
uttan í sínum egna landi, og mill- tað, segði hann, Tað er Jóhannes,
um síns egna skyldfólks, og í sín- hvønn eg hálshøgdi : hann er risin
frá teim deyðu.
um egna húsi.
5 Og hann kundi har ikki gera 17 Tí Heródes sjálvur hevði
nakað máttugt verk, uttan at hann sent út og lagt hald á Jóhannes,
legði hendur sínar uppá nøkur fá og bundið hann í fongsli fyri Heró-di´-as-ar søk, konu Philippusar
sjúk fólk, og grøddi tey.
6 Og hann undraðist uppá grund bróðurs síns : tí hann hevði gift seg
av vantrúgv teirra. Og hann fór runt við henni.
18 Tí Jóhannes hevði sagt við
umkring bygdirnar, frálærandi.
7 ¶ Og hann kallaði til sín teir Heródes, Tað er ikki lógligt hjá
tólv, og fór undir at senda teir út tær at hava konu bróðurs tíns.
sum tveir og tveir ; og gav teim 19 Tessvegna hevði He-ró-di´-as
trætumál ímóti honum, og vildi
mátt yvir óreinum andum ;
8 Og beyð teim at teir skuldu havt dripið hann ; men hon kundi
einkið taka til ferðar sínar, uttan ikki :
stav einans ; ongan pjøka, einkið 20 Tí Heródes óttaðist Jóhann54
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es, vitandi at hann var ein rætt- tit sjálvir burturfrá inn á ein oyðivísur maður og ein heilagur, og stað, og hvílið eina løtu ; tí mong
eygleiddi hann ; og tá ið hann vóru komandi og farandi, og teir
hoyrdi hann, gjørdi hann mangar høvdu onga frítíð so mikið sum at
lutir, og hoyrdi hann fegin.
eta.
21 Og tá ið ein lagaligur dagur 32 Og teir fóru avstað inn á ein
var komin, at Heródes á føðingar- oyðistað við báti einsærisliga.
degi sínum gjørdi ein kvøldverð 33 Og fólkið sá teir farandi avfyri aðalsmonnum sínum, høgu stað, og mong kendu hann, og
herovastum, og hægststandandi runnu til fóts hagar út úr øllum
av Galileu ;
staðum, og komu undan teimum,
22 Og tá ið dóttir áðurnevndu og komu saman at honum.
He-ró-di´-as-ar kom inn, og dansaði, 34 Og Jesus, tá ið hann kom
og toknaði Heródesi og teimum ið út, sá mikið fólk, og varð rørdur
sótu hjá honum, segði kongur við við várkunn mótvegis teimum,
gentuna, Bið um frá mær hvatsum- av tí at tey vóru eins og seyðir ei
helst ið tú vilt, og eg vil geva tær tað. havandi hirða : og hann fór undir
23 Og hann svór henni, Hvat- at læra tey mangar lutir.
sumhelst ið tú skalt biðja um av 35 Og tá ið dagurin var nú
mær, eg vil geva tær tað, at helm- langt brúktur, komu lærusveinar
hansara til hansara, og søgdu,
inginum av kongadømi mínum.
24 Og hon fór fram, og segði Hesin er ein oyðistaður, og nú er
við móður sína, Hvat skal eg tíðin langt liðin:
biðja um? Og hon segði, Høvur 36 Send tey avstað, at tey mega
fara í landið her runt umkring, og
Jóhannesar Doyparans.
25 Og hon kom inn beinanveg- inn í bygdirnar, og keypa sær sjálvin við skundi til kongsins, og bað, um breyð : tí tey hava einkið at eta.
sigandi, Eg vil at tú gevurt mær 37 Hann svaraði og segði við
við tað sama á einum fati høvur teir, Gevið tit teimum at eta. Og
Jóhannesar Doyparans.
teir siga við hann, Skulu vit fara og
26 Og kongur varð avbera syrg- keypa tvey hundrað denara virði
in ; tó fyri eiðar síns søk, og fyri av breyði, og geva teimum at eta?
teirra sakir sum sótu hjá honum, 38 Hann sigur við teir, Hvussu
mong breyð hava tit ? farið og gávildi hann ikki avvísa hana.
27 Og í stundini sendi kongur ið. Og tá ið teir vitstu, siga teir,
ein avrættara, og beyð høvur hans- Fimm, og tveir fiskar.
ara at verða fingið : og hann fór og 39 Og hann beyð teimum at fáa
hálshøgdi hann í fongslinum,
øll at setast niður í flokkum uppá
28 Og førdi høvur hansara á ein- hitt grøna grasið.
um fati, og gav tað til gentunnar: 40 Og tey settust niður í røðum,
og gentan gav tað til móður sínar. við hundraðum, og við fimtium.
29 Og tá ið lærusveinar hansara 41 Og tá ið hann hevði tikið tey
hoyrdu um tað, komu teir og tóku fimm breyðini og teir báðar fiskupp lík hansara, og løgdu tað í arnar, leit hann upp til himins,
eina grøv.
og vælsignaði, og breyt breyðini,
30 Og apostlarnir savnaðu seg og gav tey til lærusveina sína at
saman at Jesusi, og søgdu honum seta frammi fyri teimum ; og teir
frá øllum lutum, bæði hvat teir báðar fiskarnar deildi hann millhøvdu gjørt, og hvat teir høvdu um teirra alra.
frálært.
42 Og tey ótu øll, og vórðu
31 Og hann segði við teir, Komið mettað.
55
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Christus írættasetir Phariseararnar

43 Og teir hentaðu upp tólv ella garð, løgdu tey hini sjúku
tægur fullar av molunum, og av á gøturnar, og bønaðu hann at
fiskunum.
tey máttu nema um tað var bert
44 Og teir ið ótu av breyðunum faldin á klæði hansara : og so
vóru umleið fimm túsund menn. mong sum nomu við hann vórðu
45 Og beinanvegin noyddi hann gjørd heil.
lærusveinar sínar at fara inn í bátKAPITUL 7
in, og at fara yvirum hinumegin
Á
komu
saman til hansara
undan til Beth-sai´-du, meðan hann
Phariseararnir, og ávísir av
sendi burtur fólkið.
46 Og tá ið hann hevði sent tey hinum skriftlærdu, sum komu úr
burtur, fór hann avstað á eitt fjall Jerusalem.
2 Og tá ið teir sóu summar av
at biðja.
47 Og tá ið aftan var komin, var lærusveinum hansara eta breyð við
báturin mitt á sjónum, og hann óreinum, tað er at siga, við ótváaðum hondum, funnu teir feil.
einsamallur á landinum.
48 Og hann sá teir stríðandi í 3 Tí Phariseararnir, og allir
róðuri ; tí vindurin var andstøðis Jødarnir, uttan teir tvái hendur
teimum; og um hina fjórðu náttar- sínar ofta, eta ei, haldandi sið
vøku kemur hann til teirra, gang- hinna eldru.
andi uppiá sjónum, og vildi havt 4 Og tá ið teir koma av torginum,
uttan teir tvái sær, eta teir ei. Og
farið framvið teimum.
49 Men tá ið teir sóu hann gang- mangir aðrir lutir tað veri, sum
andi uppiá sjónum, hildu teir tað teir hava tikið við at halda, so sum
tváanin av bikørum, og grýtum,
hevði verið ein andi, og geltu út:
50 Tí teir sóu hann allir, og kopar íløtum, og av borðum.
vórðu órógvaðir. Og í stundini 5 Tá spurdu Phariseararnir og
talaði hann við teir, og sigur við hinir skriftlærdu hann, Hví ganga
teir, Verið við gott treyst : tað eri ikki lærusveinar tínir samsvarandi
við sið hinna eldru, men eta breyð
eg ; verið ikki ræddir.
51 Og hann fór upp til teirra við ótváaðum hondum?
inn í bátin ; og vindurin steðgaði : 6 Hann svaraði og segði við teir,
og teir vóru sára ógvaðir í sær Væl hevur E-sai´-as propheterað
sjálvum útum mát, og undraðust. um tykkum hyklarar, sum tað
52 Tí teir hugleiddu ikki kraftar- stendur skrivað, Hetta fólk ærir
verk breyðanna : tí hjarta teirra meg við vørrum sínum, men
hjarta teirra er fjart frá mær.
var herdað.
53 Og tá ið teir vóru farnir yvir- 7 Hvussu enn er, til fánýtis
um, komu teir inn í land Gen-nes´- tilbiðja tey meg, frálærandi fyri
Guðs-lærur boðini hjá monnum.
a-ret-s, og drógu til strandar.
54 Og tá ið teir vóru komnir út 8 Tí leggjandi til síðis boðið hjá
út bátinum, beinanvegin kendu Guði, halda tit siðin hjá monnum, so sum tváanina av grýtum
tey hann,
55 Og runnu gjøgnum heila og bikørum: og mangar aðrar
umráðið runt umkring, og fóru slíkar lutir gera tit.
undir at bera um í songum tey 9 Og hann segði við teir, Fullsum vóru sjúk, hvar tey hoyrdu væl vraka tit boðið hjá Guði, at tit
mega halda tykkara egna sið.
hann var.
56 Og hvagarsumhelst ið hann 10 Tí Móses segði, Æra faðir
fór inn, inn í bygdir, ella staðir, tín og móður tína ; og, Hvøriðso
56
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bølbiður faðir ella móður, lat 24 ¶ Og haðan reistist hann,
hann doyggja deyðan :
og fór inn í landamørkini av Týrus
11 Men tit siga, Um maður skal og Si´-don, og fór inn í eini hús, og
siga til faðir sín ella móður, Tað er vildi hava ongan mann vita tað :
Cor´-ban, tað er at siga, ein gáva, men hann kundi ei vera fjaldur.
við hvørjumsumhelst ið tú máttirt 25 Tí ein ávís kona, hvørs unga
vorðið gagnaður av mær ; hann dóttir hevði ein óreinan anda,
skal vera fríur.
hoyrdi um hann, og kom og fell
12 Og tit loyva honum ei meira við føtur hansara :
at gera okkurt fyri faðir sín ella 26 Konan var ein Grikkisk, ein
móður sína ;
Sý-ro-phø-nikk´-isk av tjóð ; og hon
13 Gerandi orð Guðs av ong- bønaði hann, at hann vildi kastað
ari ávirkan gjøgnum sið tykkara, djevulin út úr dóttur síni.
hvønn tit hava avhandað : og 27 Men Jesus segði við hana, Lat
børnini fyrst verða mettað : tí tað
mangar slíkar líkar lutir gera tit.
14 ¶ Og tá ið hann hevði kall- er ikki sámiligt at taka breyðið hjá
að alt fólkið til sín, segði hann við børnunum, og at kasta hundunum
tey, Lýðið á meg hvør og ein av tað.
28 Og hon svaraði og segði við
tykkum, og skiljið :
15 Tað er einkið uttanífrá ein hann, Ja, Harri : tó hundarnir
mann, sum farandi inn í hann undir borðinum eta av molunum
kann dálka hann: men teir lutir hjá børnunum.
sum koma út úr honum, hasir eru 29 Og hann segði við hana,
Fyri hesa framsøgn far leið tína ;
teir sum dálka mannin.
16 Um nakar maður havi oyru djevulin er farin út úr dóttur tíni.
30 Og tá ið hon var komin til
at hoyra, lat hann hoyra.
17 Og tá ið hann var farin inn í húsa sína, fann hon djevulin farnhúsið frá fólkinum, spurdu læru- an út, og dóttur sína lagsta uppiá
sveinar hansara hann viðvíkjandi seingini.
31 ¶ Og aftur, farandi avstað
dømisøguni.
18 Og hann sigur við teir, Eru frá umráðunum av Týrus og Si´tit so uttan skil eisini ? Fata tit don, kom hann at Galileusjónum,
ikki, at hvørsumhelst lutur ið gjøgnum miðjuna av umráðunum
uttanífrá fer inn í mannin, hann av De-ca-po´-lis.
kann ikki dálka hann ;
32 Og tey føra til hansara ein
19 Av tí at hann fer ikki inn í sum var deyvur, og hevði eitt
hjarta hansara, men inn í búkin, brek í talu síni ; og tey bøna hann
og fer út í frárenningina, reinsk- at leggja hond sína uppá hann.
33 Og hann tók hann avsíðis
andi allar matir ?
20 Og hann segði, Tað sum frá mannfjøldini, og stakk fingrar
kemur út úr manninum, tað sínar inn í oyru hansara, og hann
spýtti, og nam við tungu hansara :
dálkar mannin.
21 Tí innanífrá, út úr hjarta- 34 Og lítandi upp til himins,
num á monnum, útganga illar suffaði hann, og sigur við hann,
hugsanir, siðloysnir, hordóms- Eph´-pha-tha, tað er, Ver opnað.
35 Og beinanvegin vórðu oyru
fremjanir, myrðir,
22 Tjóvaríir, ágirnd, vondska, hansara opnað, og tunguband
tølan, skammloysi, eitt ónt eyga, hansara varð loyst, og hann talaði
Guðs-spottan, hugmóð, fávitska : raðið.
23 Allir hesir óndu lutir koma 36 Og hann álegði teimum at
tey skuldu siga ongum manni frá:
innanífrá, og dálka mannin.
57

HEILAGA_BIBLIA_NT.indd 57

02-07-2010 18:45:37

ST. MARKUS 8

Christus mettar fimm túsundir

11 Og Phariseararnir komu út,
og byrjaðu at spyrjast við hann,
søkjandi av honum eitt tekin frá
himni, freistandi hann.
12 Og hann suffaði djúpliga í
anda sínum, og sigur, Hví sóknast henda ætt eftir einum tekini ?
sanniliga sigi eg tykkum, Tað skal
KAPITUL 8
einkið tekin verða givið hesi ætt.
T E I MU M døgum, mann- 13 Og hann fór frá teimum,
fjøldin verandi sera mikil, og, farandi inn í bátin aftur, fór
og havandi einkið at eta, kallaði avstað yvirum hinumegin.
Jesus lærusveinar sínar til sín, og 14 ¶ Nú, lærusveinarnir høvdu
sigur við teir,
gloymt at taka breyð, eiheldur
2 Eg havi várkunn við mann- høvdu teir í bátinum við sær meir
fjøldini, av tí at tey hava nú verið enn eitt breyð.
hjá mær tríggjar dagar, og hava 15 Og hann álegði teimum, sigeinkið at eta :
andi, Gevið gætur, verið varnir
3 Og um eg sendi tey avstað fyri súrdeiggi Pharisearanna, og
fastandi til egnu húsa sína, vilja fyri súrdeiggi Heródesar.
tey maktast á veginum: tí ymis 16 Og teir umráddust sín ámillteirra komu fjarvegis frá.
um, sigandi, Tað er av tí at vit hava
4 Og lærusveinar hansara svar- einkið breyð.
aðu honum, Hvaðan kann maður 17 Og tá ið Jesus vitsti tað, sigur
metta hesar menn við breyði her í hann við teir, Hví umráðast tit, av
oyðimørkini ?
tí at tit hava einkið breyð ? fata tit
5 Og hann spurdi teir, Hvussu ikki enn, eiheldur skilja ? hava tit
mong breyð hava tit ? Og teir hjarta tykkara enn herdað?
søgdu, Sjey.
18 Havandi eygu, síggja tit ikki ?
6 Og hann beyð fólkinum at og havandi oyru, hoyra tit ikki?
setast niður á jørðina : og hann tók og minnast tit ikki ?
tey sjey breyðini, og veitti tøkkir, 19 Tá ið eg breyt tey fimm
og breyt, og gav til lærusveina breyðini millum fimm túsunda,
sína at seta frammi fyri teimum ; hvussu mangar tægur fullar av
og teir settu tey frammi fyri fólki- molum hentaðu tit upp ? Teir siga
num.
við hann, Tólv.
7 Og teir høvdu nakrar smáar 20 Og tá ið tey sjey millum fýra
fiskar : og hann vælsignaði, og túsunda, hvussu mangar tægur
beyð at seta teir eisini frammi fyri fullar av molum hentaðu tit upp ?
teimum.
Og teir søgdu, Sjey.
8 So tey ótu, og vórðu mettað ; 21 Og hann segði við teir,
og teir tóku upp av tí brotna mat- Hvussu er tað at tit ikki skilja ?
inum sum var eftir sjey tægur.
22 ¶ Og hann kemur til Beth9 Og teir sum høvdu etið vóru sai´-du ; og tey føra ein blindan
umleið fýra túsund : og hann mann til hansara, og bønaðu
sendi tey avstað.
hann at nema við hann.
10 ¶ Og beinanvegin fór hann 23 Og hann tók í hondina á tí
inn í ein bát við lærusveinum sín- blinda manninum, og leiddi hann
um, og kom inn í partarnar av út úr býinum ; og tá ið hann hevði
Dal-ma-nu´-tha.
spýtt á eygu hansara, og lagt
58
men tess meira hann álegði teimum, so mikið meira ríkiliga kunngjørdu tey tað;
37 Og vóru út um mát bilsin,
sigandi, Hann hevur gjørt allar
lutir væl: hann ger bæði tey deyvu
at hoyra, og tey málleysu at tala.
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Christus dýrdarumbroyttur

hendur sínar uppá hann, spurdi aftaná mær, lat hann avnokta seg
sjálvan, og taka upp kross sín, og
hann hann um hann sá okkurt.
24 Og hann leit upp, og segði, fylgja mær.
Eg síggi menn sum trø, gangandi. 35 Tí hvørsumhelst ið vil frelsa
25 Eftir tað legði hann hendur lív sítt, skal missa tað ; men hvørsínar aftur uppá eygu hansara, sumhelst ið skal missa lív sítt fyri
og læt hann hyggja upp : og hann mína søk og gleðiboðskaparins,
varð endurbótaður, og sá hvønn hin sami skal frelsa tað.
mann klárliga.
36 Tí hvat skal tað gagna einum
26 Og hann sendi hann avstað manni, um hann skal vinna heila
heim til húsa hansara, sigandi, heimin, og missa sína egnu sál?
Hvørki far inn í býin, ella sig tað 37 Ella hvat skal ein maður geva
í viðurlag fyri sína sál ?
fyri nøkrum í býinum.
27 ¶ Og Jesus fór út, og læru- 38 Hvørsumhelst tessvegna ið
sveinar hansara, inn í býirnar av skal skammast við meg og við
Cæ-sa-re´-u Philippi : og á veginum orðini hjá mær í hesi horfiknu og
spurdi hann lærusveinar sínar, syndafullu ætt; við hann eisini skal
sigandi við teir, Hvønn siga menn Menniskjusonurin skammast, tá
ið hann kemur í dýrd Faðirs síns
at eg eri ?
28 Og teir svaraðu, Jóhannes við hinum heilagu einglum.
Doyparin : men summir siga, E-li´KAPITUL 9
as ; og aðrir, Ein av prophetunum.
G hann segði við tey, Sanni29 Og hann sigur við teir, Men
liga sigi eg tykkum, At tað
hvønn siga tit at eg eri ? Og Pæt- veri summi av teim ið standa her,
ur svarar og sigur við hann, Tú ert sum skulu ikki smakka av deyða,
Christus.
fyrrenn tey hava sæð kongadømi
30 Og hann álegði teim, at teir Guðs komið við kraft.
ongum manni skuldu siga frá um 2 ¶ Og aftaná seks dagar tekur
hann.
Jesus við sær Pætur, og Jácob,
31 Og hann fór undir at læra og Jóhannes, og leiðir teir upp á
teir, at Menniskjusonurin má líða eitt høgt fjall einsamallar fyri seg
mangar lutir, og verða vrakaður av sjálvar : og hann varð ummyndhinum elstu, og av høvuðsprest- aður frammi fyri teimum.
unum, og skriftlærdu, og verða 3 Og búnaður hansara gjørdist
dripin, og eftir tríggjar dagar rísa skínandi, avbera hvítur sum snjó ;
aftur.
so sum eingin reinsari á jørð kann
32 Og hann talaði ta framsøgn bleikja tey.
opinlýsliga. Og Pætur tók hann, 4 Og tað birtust teimum E-li´-as
og fór undir at harta hann.
við Mósesi : og teir vóru talandi
33 Men tá ið hann hevði vent sær við Jesus.
við og hugt á lærusveinar sínar, 5 Og Pætur tók til orða og segði
hartaði hann Pætur, sigandi, við Jesus, Meistari, tað er gott hjá
Slepp tær afturum meg, Satan : okkum at vera her : og latum okktí tú gáart ei eftir teim lutum um gera trý tabernakkul ; eitt til
sum veri av Guði, men eftir teim tín, og eitt til Mósesar, og eitt til
lutum sum veri av monnum.
E-li´-as-ar.
34 ¶ Og tá ið hann hevði kall- 6 Tí hann vitsti ikki hvat sigast
að fólkið til sín við lærusveinum átti ; tí teir vóru sára ræddir.
sínum eisini, segði hann við 7 Og har var eitt skýggj sum
tey, Hvørsumhelst ið vil koma skuggaði yvir teir : og ein rødd
59
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Christus kastar út ein málleysan anda

kom út úr skýinum, sigandi, tína at teir skuldu kasta hann
Hesin er mín háttelskaði Sonur : út ; og teir kundu ikki.
19 Hann svarar honum, og sighoyrið hann.
8 Og brádliga, tá ið teir høvdu ur, O trútóma ætt, hvussu leingi
hugt runt umkring, sóu teir ong- skal eg vera hjá tykkum ? hvussu
an mann meira, uttan Jesus eina leingi skal eg tola tykkum? førið
hann til mín.
hjá teimum sjálvum.
9 Og sum teir komu oman av 20 Og teir førdu hann til hansfjallinum, álegði hann teimum ara ; og tá ið hann sá hann, beinanat teir skuldu siga ongum manni vegin skræddi andin í hann ; og
hvørjar lutir teir høvdu sæð, til hann fell á jørðina, og veltist, og
Menniskjusonurin var risin frá skúmaði.
hinum deyðu.
21 Og hann spurdi faðir hans10 Og teir varðveiddu ta fram- ara, Hvussu langt er tað síðan
søgn hjá sær sjálvum, spyrjandi hetta kom til hansara ? Og hann
hvør við øðrum hvat rísanin frá segði, Frá barni av.
22 Og oftsinnis hevur hann
hinum deyðu skuldi merkja.
11 ¶ Og teir spurdu hann, sig- kastað hann inn í eldin, og inn í
andi, Hví siga hinir skriftlærdu at vøtnini, at oyða hann: men um
tú kanst gera nakað, hav várkunn
E-li´-as má fyrst koma ?
12 Og hann svaraði og segði við okkum, og hjálp okkum.
teimum, E-li´-as sanniliga kemur 23 Jesus segði við hann, Um tú
fyrst, og endurbøtir allar lutir ; kanst trúgva, allir lutir eru møguog hvussu tað stendur skrivað um ligir fyri honum sum trýr.
Menniskjusonin, at hann má líða 24 Og beinanvegin rópaði faðir
mangar lutir, og verða gjørdur til barnsins út, og segði við tárum,
einkiðs.
Harri, eg trúgvi ; hjálp tú vantrúgv
13 Men eg sigi tykkum, At míni.
E-li´-as víst er komin, og teir hava 25 Tá ið Jesus sá at fólkið kom
gjørt við hann hvatsumhelst teim- rennandi saman, hartaði hann
um lysti, sum tað stendur skrivað hin ekla andan, sigandi við hann,
um hann.
Tú málleysi andi og deyvi, Eg
14 ¶ Og tá ið hann kom til læru- áleggi tær, kom út úr honum, og
sveina sína, sá hann eina mikla far ei meira inn í hann.
mannfjøld umkring teir, og hinar 26 Og andin gelti, og skræddi í
skriftlærdu spyrjandi við teir.
hann sára, og kom út úr honum:
15 Og beinanvegin øll fólkini, og hann varð eins og eitt deytt ; so
tá ið tey sóu hann, vórðu stórliga mikið at mangir søgdu, Hann er
bilsin, og rennandi til hansara deyður.
heilsaðu honum.
27 Men Jesus tók í hondina á
16 Og hann spurdi hinar skrift- honum, og lyfti hann upp ; og
hann reistist.
lærdu, Hvat spyrjast tit við teir ?
17 Og ein úr mannfjøldini svar- 28 Og tá ið hann var komin inn
aði og segði, Meistari, eg havi ført í húsið, spurdu lærusveinar hanstil tín son mín, sum hevur ein ara hann einsæris, Hví kundu ikki
málleysan anda ;
vit kasta hann út ?
18 Og hvarsumhelst hann tekur 29 Og hann segði við teir, Hetta
hann, skræðir hann í hann: og slagið kann koma út við ongum,
hann skúmar, og gríslar við tonn- uttan við bøn og føstu.
um sínum, og kemur burtur í 30 ¶ Og teir fóru avstað haðeinkið: og eg talaði til lærusveina an, og fóru gjøgnum Galileu; og
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Um at forðast meinbogar

hann vildi ikki at nakar maður tit hoyra Christi til, sanniliga sigi
eg tykkum, hann skal ikki missa
skuldi vita tað.
31 Tí hann lærdi lærusveinar endurgjald sítt.
sínar, og segði við teir, Menniskju- 42 Og hvørsumhelst ið skal
sonurin verður givin upp í manna- geva einum av hesum smáu sum
hendur, og teir skulu drepa hann ; trúgva á meg meinboga, tað er
og eftir at hann er dripin, skal betri fyri hann at ein mylnuhann rísa hin triðja dagin.
steinur varð hongdur um háls
32 Men teir skiltu ikki hasa hansara, og hann varð kastaður
framsøgn, og vóru ræddir at inn í sjógvin.
spyrja hann.
43 Og um hond tín gevi tær
33 ¶ Og hann kom til Ca-per´- meinboga, sker hana av : tað er
na-um: og verandi inni í húsinum betri hjá tær at ganga inn til lívs
spurdi hann teir, Hvat var tað vanførur, enn havandi tvær hendsum tit umrøddu tykkara millum ur at fara inn í helviti, inn í eldin
eftir veginum?
sum aldri skal verða sløktur :
34 Men teir hildu tøgn síni : tí 44 Hvar ormur teirra doyr ikki,
eftir veginum høvdu teir umrøtt og eldurin verður ikki sløktur.
sín ámillum, hvør skuldi verið hin 45 Og um fótur tín gevi tær
størsti.
meinboga, sker hann av : tað er
35 Og hann settist niður, og betri hjá tær at ganga haltur inn
kallaði teir tólv, og sigur við teir, til lívs, enn havandi tveir føtur
Um nakar maður trái at vera fyrst- at verða kastaður inn í helviti,
ur, hin sami skal vera síðstur av inn í eldin sum aldri skal verða
sløktur :
øllum, og tænari hjá øllum.
36 Og hann tók eitt barn, og 46 Hvar ormur teirra doyr ikki,
setti hann í miðjuna av teimum: og eldurin verður ikki sløktur.
og tá ið hann hevði tikið hann í 47 Og um eyga títt gevi tær
meinboga, slít tað út : tað er betri
armar sínar, segði hann við teir,
37 Hvørsumhelst ið skal taka hjá tær at ganga inn í kongadømi
ímóti einum av slíkum børnum í Guðs við einum eyga, enn havnavni mínum, tekur ímóti mær : andi tvey eygu at verða kastaður
og hvørsumhelst ið skal taka inn í hel-eld :
ímóti mær, tekur ikki ímóti mær, 48 Hvar ormur teirra doyr ikki,
men honum sum sendi meg.
og eldurin verður ikki sløktur.
38 ¶ Og Jóhannes svaraði hon- 49 Tí hvør og ein skal verða saltum, sigandi, Meistari, vit sóu ein aður við eldi, og hvørt sláturoffur
kastandi út djevlar í navni tínum, skal verða saltað við salti.
og hann fylgir ikki okkum: og vit 50 Salt er gott : men um saltið
sýttu honum, av tí at hann fylgir havi mist saltleika sín, við hvørjikki okkum.
um vilja tit krydda tað ? Havið
39 Men Jesus segði, Sýtið hon- salt í tykkum sjálvum, og havið
um ikki: tí tað er eingin maður frið hvør við annan.
sum skal gera eitt kraftarverk í
KAPITUL 10
navni mínum, sum kann lættliga
tala ilt um meg.
G hann reistist haðanfrá, og
40 Tí hann sum er ikki ímóti
kemur inn í umráðið av
okkum er í okkara parti.
Judæu við handaru síðu Jordans :
41 Tí hvørsumhelst ið skal og fólkið leitar til hansara aftur :
geva tykkum eitt bikar av vatni og, sum hann var vanur, lærdi
at drekka í navni mínum, av tí at hann tey aftur.
61

O

HEILAGA_BIBLIA_NT.indd 61

02-07-2010 18:45:38

ST. MARKUS 10

Svar Christs viðvíkjandi hjúnaskilnaði

2 ¶ Og Phariseararnir komu til 17 ¶ Og tá ið hann var farin
hansara, og spurdu hann, Er tað út á vegin, kom ein rennandi, og
lógligt hjá einum manni at koyra knelaði fyri honum, og spurdi
burtur konu sína? freistandi hann. hann, Góði Meistari, hvat skal eg
3 Og hann svaraði og segði við gera at eg kann arva ævigt lív ?
18 Og Jesus segði við hann, Hví
teir, Hvat beyð Móses tykkum?
4 Og teir søgdu, Móses loyvdi kallart tú meg góðan? tað er eingin
at skriva eina skilnaðarlýsing, og góður uttan ein, tað er, Guð.
at koyra hana burtur.
19 Boðini kennirt tú, Frem ikki
5 Og Jesus svaraði og segði við hordóm, Drep ikki, Stjal ikki, Ber
teir, Fyri harðleikan av hjørtum ikki falskan vitnisburð, Svík ikki,
tykkara skrivaði hann tykkum hesa Æra faðir tín og móður.
fyriskipan.
20 Og hann svaraði og segði við
6 Men frá upphavi skapanarinn- hann, Meistari, øllum hesum havi
ar gjørdi Guð tey kall og kallinnu. eg givið ans frá ungdómi mínum.
7 Fyri hesa grund skal maður 21 Jesus tá, skoðandi hann, elskfara frá faðir sínum og móður, og aði hann, og segði við hann, Ein
halda fast til konu sína;
lut vantart tær : far leið tína, sel
8 Og tey tvey skulu verða eitt hvatsumhelst ið tú hevurt, og gev
kjøt : so eru tey tá ei meira tvey, til hinna fátæku, og tú skalt hava
men eitt kjøt.
dýrgrip í himni : og kom, tak upp
9 Hvat tessvegna Guð hevur krossin, og fylg mær.
saman komið, lat ikki mann koyra 22 Og hann varð dapur við ta
sundur.
framsøgn, og fór syrgin burt : tí
10 Og inni í húsinum spurdu hann hevði miklar ognir.
lærusveinar hansara hann aftur 23 ¶ Og Jesus leit runt íkring,
um hitt sama evnið.
og sigur við lærusveinar sínar,
11 Og hann sigur við teir, Hvør- Hvør treyðugliga skulu teir ið hava
sumhelst ið skal koyra burtur ríkidømir ganga inn í kongadømi
konu sína, og giftast við eini aðr- Guðs !
24
Og lærusveinarnir vórðu
ari, fremur hordóm ímóti henni.
12 Og um ein kona skal koyra bilsnir yvirfyri orðum hansara.
burtur ektamann sín, og verða Men Jesus tekur til orða aftur, og
gift við einum øðrum, hon fremur sigur við teir, Børn, hvør torført
er tað hjá teim sum troysta á ríkihordóm.
13 ¶ Og tey førdu ung børn til dømir at ganga inn í kongadømi
hansara, at hann skuldi nema við Guðs!
tey : og lærusveinar hansara hart- 25 Tað er lættari hjá einum
aðu tey sum førdu tey.
kameli at fara ígjøgnum eitt nálar14 Men tá ið Jesus sá tað, varð eyga, enn hjá einum ríkum manni
hann mikið misnøgdur, og segði at ganga inn í kongadømi Guðs.
við teir, Loyvið lítlu børnunum at 26 Og teir vórðu bilsnir út um
koma til mín, og sýtið teim ei : tí mát, sigandi sín ámillum, Hvør
slíkra er kongadømi Guðs.
tá kann verða frelstur ?
15 Sanniliga sigi eg tykkum, Hvør- 27 Og Jesus, hyggjandi uppá
sumhelst ið skal ikki taka ímóti teir, sigur, Við monnum tað er
kongadømi Guðs eins og eitt lítið ógjørligt, men ikki við Guði ; tí
barn, hann skal ikki ganga harinn. við Guði allir lutir eru gjørligir.
16 Og hann tók tey upp í armar 28 ¶ Tá fór Pætur undir at siga
sínar, legði hendur sínar uppá tey, við hann, Sí, vit hava eftirlatið alt,
og hava fylgt tær.
og vælsignaði tey.
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ST. MARKUS 10

29 Og Jesus svaraði og segði, 39 Og teir søgdu við hann, Vit
Sanniliga sigi eg tykkum, Tað er kunnu. Og Jesus segði við teir, Tit
eingin maður sum hevur eftir- skulu víst drekka úr bikarinum
latið hús, ella brøður, ella systrar, sum eg drekki úr ; og við dópinum
ella faðir, ella móður, ella konu, sum eg eri doyptur við skulu tit
ella børn, ella jarðir, fyri mína verða doyptir :
40 Men at sita mær til høgru
søk, og gleðiboðskaparins,
30 Uttan hann skal móttaka handar og mær til vinstru handar
hundraðfalt nú í hesi tíð, hús, og er ikki mítt at geva ; men tað skal
brøður, og systrar, og møður, og verða givið til teirra fyri hvørjum
børn, og jarðir, við atsóknum ; og tað er fyribúgvið.
41 Og tá ið teir tíggju hoyrdu
í hinum komandi heimi ævigt lív.
31 Men mangir sum eru fyrstir tað, byrjaðu teir at verða mikið
skulu verða síðstir ; og hinir síðstu misnøgdir við Jácob og Jóhannes.
fyrstir.
42 Men Jesus kallaði teir til sín,
32 ¶ Og teir vóru á veg farandi og sigur við teir, Tit vita at teir
niðan til Jerusalem ; og Jesus fór sum verða roknaðir at ráða yvir
undan teim : og teir vóru ógvað- Heidningunum útinna harrair ; og sum teir fylgdu, vórðu teir dømi yvir teimum ; og hinir miklu
ræddir. Og hann tók aftur teir teirra útinna myndugleika uppá
tólv, og fór undir at siga teim teir.
hvørjir lutir skuldu henda hann,
43 Men soleiðis skal tað ikki
33 Sigandi, Sí, vit fara niðan til vera tykkara millum: men hvørJerusalem ; og Menniskjusonurin sumhelst ið vil vera mikil tykkara
skal verða givin upp til høvuðs- millum, skal vera tænari tykkara :
prestanna, og til hinna skriftlærdu ; 44 Og hvørsumhelst av tykkum
og teir skulu dómfella hann til ið vil vera hin fremsti, skal vera
deyða, og skulu geva hann yvir til tænari hjá øllum.
45 Tí enntá Menniskjusonurin
Heidninganna :
34 Og teir skulu háða hann, og kom ikki at verða tænaður, men
skulu húðfletta hann, og skulu at tæna, og at geva lív sítt eitt
spýta uppá hann, og skulu drepa loysnargjald fyri mangar.
hann: og triðja dagin skal hann 46 ¶ Og teir komu til Jericho :
og, sum hann fór út úr Jericho við
rísa aftur.
35 ¶ Og Jácob og Jóhannes, lærusveinum sínum, og einum
synir Zeb-e-de´-us-ar, koma til hans- stórum tali av fólki, blindi Barara, sigandi, Meistari, vit vildu at ti-mæ´-us, sonur Ti-mæ´-us-ar, sat
tú skuldirt gjørt fyri okkum hvat- við síðuna á alfaraveginum biddiðso vit skulu tráa.
andi.
36 Og hann segði við teir, Hvat 47 Og tá ið hann hoyrdi at tað
vildu tit at eg skuldi gjørt fyri var Jesus úr Nazareth, tók hann at
tykkum ?
geyla út, og siga : Jesus, tú Sonur
37 Teir søgdu við hann, Veit Dávids, hav miskunn við mær.
okkum at vit mega sita, ein tær 48 Og mangir áløgdu honum at
til høgru handar, og hin tær til hann skuldi halda tøgn síni : men
vinstru handar, í dýrd tíni.
hann geylaði tað mikið meira ríki38 Men Jesus segði við teir, Tit liga, Tú Sonur Dávids, hav misvita ikki hvat tit biðja um : kunnu kunn við mær.
tit drekka úr bikarinum sum eg 49 Og Jesus stóð stillur, og beyð
drekki úr ? og verða doyptir við hann at verða kallaðan. Og teir
dópinum sum eg eri doyptur við ? kalla hin blinda mannin, sigandi
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Christus ríður inn í Jerusalem

við hann, Ver við góða uggan, reis
teg ; hann kallar teg.
50 Og hann, kastandi frá sær
klæði sítt, reistist, og kom til
Jesu.
51 Og Jesus tók til orða og segði
við hann, Hvat vilt tú at eg skuldi
gjørt tær ? Blindi maðurin segði
við hann, Harri, at eg mátti móttikið sjón mína.
52 Og Jesus segði við hann, Far
leið tína ; trúgv tín hevur gjørt
teg heilan. Og í stundini móttók
hann sjón sína, og fylgdi Jesusi á
veginum.

Ho-san´-na ; Vælsignaður er hann
sum kemur í navni Harrans :
10 Vælsignað veri kongadømi
faðirs okkara Dávids, sum kemur
í navni Harrans : Ho-san´-na í tí
hægsta.
11 Og Jesus fór inn í Jerusalem,
og inn í templið : og tá ið hann
hevði hugt runt umkring uppá
allar lutir, og nú aftantíðin var
komin, fór hann út til Be-tha´-ni-u
við teim tólv.
12 ¶ Og um morgunin tá ið
teir vóru komnir frá Be-tha´-ni-u,
var hann svangur :
13 Og síggjandi eitt fikutræ langt
KAPITUL 11
burturfrá havandi bløð, kom hann,
G tá ið teir komu nær til um møguliga hann mátti funnið
Jerusalem, at Beth-pha´-ge og onkun lut hará : og tá ið hann kom
Beth-aniu, við Olivinfjallið, sendir til tess, fann hann einkið uttan
hann fram tveir av lærusveinum bløð ; tí fikutíðin var ikki enn.
sínum,
14 Og Jesus tók til orða og segði
2 Og sigur við teir, Farið leið við tað, Eingin maður eti ávøkst
tykkara inn í bygdina yvirav tykk- av tær hereftir um ævir. Og læruum: og so skjótt sum tit verði kom- sveinar hansara hoyrdu tað.
nir inn í hana, skulu tit finna eitt 15 ¶ Og teir koma til Jerusaasnafyl bundið, hvará aldri maður lem: og Jesus fór inn í templið,
sat ; loysið tað, og komið við tí.
og fór undir at kasta út teir sum
3 Og um nakar maður sigi við seldu og keyptu í templinum, og
tykkum, Hví gera tit hetta? sigið velti um koll borðini hjá peningatit at Harrin hevur tørv á tí ; og vekslarunum, og sessirnar hjá
beinanveg vil hann senda tað higar. teim sum seldu dúgvur ;
4 Og teir fóru leið sína, og 16 Og vildi ei loyva at nakar
funnu asnafylið bundið við dyrnar maður skuldi bera nakað ílat
uttanfyri á einum staði hvar tveir gjøgnum templið.
vegir møttust ; og teir loysa tað.
17 Og hann frálærdi, sigandi við
5 Og ávísir av teimum sum teir, Stendur tað ikki skrivað, Hús
stóðu har søgdu við teir, Hvat mítt skal verða kallað av øllum
gera tit, loysandi asnafylið ?
tjóðum bønarhúsið? men tit hava
6 Og teir søgdu við teir enntá gjørt tað eitt ránsmannabøli.
sum Jesus hevði boðið : og teir 18 Og hinir skriftlærdu og høvlótu tey fara.
uðsprestarnir hoyrdu tað, og søk7 Og teir førdu asnafylið til tu hvussu teir máttu oyða hann:
Jesu, og kastaðu klæðir síni á tað ; tí teir óttaðust hann, av tí at alt
og hann settist uppá tað.
fólkið var ovfarið yvir Guðs-læru
8 Og mong spreiddu klæðir hansara.
síni á vegin: og onnur skóru niður 19 Og tá ið aftan var komin, fór
greinar av trøunum, og stroyddu hann út úr staðinum.
tær á vegin.
20 ¶ Og um morgunin, sum
9 Og tey sum fóru undan, og teir fóru framvið, sóu teir fikutey sum fylgdu, rópaðu, sigandi, træið tornað upp frá rótunum.
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ST. MARKUS 12

Christus stuðlar til trúar-bønar

21 Og Pæturi komandi tað í hann var ein prophetur í roynd og
huga sigur við hann, Meistari, veru.
sí, fikutræið sum tú bannaðirt er 33 Og teir svaraðu og søgdu
við Jesus, Vit kunnu ei siga. Og
følnað burtur.
22 Og svarandi sigur Jesus við svarandi sigur Jesus við teir, Eiheldur sigi eg tykkum við hvørjteir, Havið trúgv á Guð.
23 Tí sanniliga sigi eg tykkum, um myndugleika eg geri hesar
At hvørsumhelst ið skal siga við lutir.
hetta fjall, Veri tú burtflutt, og
KAPITUL 12
veri tú kastað inn í sjógvin ; og
G hann fór undir at tala til
skal ikki ivast í hjarta sínum, men
teirra við dømisøgum. Ein
skal trúgva at teir lutir sum hann
sigur skulu bera á ; hann skal hava ávísur maður plantaði ein víngarð, og setti eina girðing umhvatsumhelst ið hann sigur.
24 Tessvegna sigi eg tykkum, kring hann, og gróv eitt pláss fyri
Hvørjar lutir sumhelst ið tit tráa, vínpressuna, og bygdi eitt torn,
tá ið tit biðja, trúgvið at tit móttaka og leigaði hann út til bøndra, og
fór inn í eitt fjarlagið land.
teir, og tit skulu hava teir,
25 Og tá ið tit standa biðjan- 2 Og við árstíðina sendi hann
di, fyrigevið, um tit hava okkurt til bøndranna ein tænara, at hann
ímóti nøkrum: at Faðir tykkara mátti móttaka frá bøndunum av
eisini sum er í himni má fyrigeva ávøksti víngarðsins.
3 Og teir gripu hann, og bardu
tykkum misgerðir tykkara.
26 Men um tit ikki fyrigeva, ei- hann, og sendu hann avstað tómheldur vil Faðir tykkara sum er í hentan.
4 Og aftur sendi hann til teirra
himni fyrigeva misgerðir tykkara.
27 ¶ Og teir koma aftur til Jeru- ein annan tænara ; og eftir honum
salem: og sum hann var gangandi kastaðu teir steinar, og særdu
í templinum, koma til hansara hann í høvdið, og sendu hann
høvuðsprestarnir, og hinir skrift- avstað skammiliga handfarnan.
5 Og aftur sendi hann ein
lærdu, og hinir elstu.
28 Og siga við hann, Við hvørjum annan ; og hann drópu teir, og
myndugleika gert tú hesar lutir ? mangar aðrar ; berjandi summar
og hvør gav tær henda myndug- og drepandi summar.
6 Havandi enn tessvegna ein
leika at gera hesar lutir ?
29 Og Jesus svaraði og segði við son, sín vælelskaða, sendi hann
teir, Eg vil eisini spyrja tykkum eisini hann síðstan til teirra, sigein spurning, og svarið mær, og andi, Teir vilja hava virðing fyri
eg vil siga tykkum við hvørjum syni mínum.
7 Men hasir bøndurnir søgdu
myndugleika eg geri hesar lutir.
30 Dópur Jóhannesar, var hann sín ámillum, Hesin er arvingin ;
frá himni, ella av monnum? svarið komið, latum okkum drepa hann,
og arvurin skal verða okkara.
mær.
31 Og teir umráddust við sær 8 Og teir tóku hann, og drópu
sjálvum, sigandi, Um vit skulu hann, og kastaðu hann út úr vínsiga, Frá himni ; vil hann siga, garðinum.
9 Hvat skal tessvegna harri
Hví trúðu tit honum tá ikki?
32 Men um vit skulu siga, Av víngarðsins gera ? hann vil koma
monnum ; teir óttaðust fólkið : tí og oyða bøndurnar, og vil geva
allir menn roknaðu Jóhannes, at øðrum víngarðin.
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10 Og hava tit ikki lisið henda 21 Og hin annar tók hana, og
skriftstaðin; Steinurin sum smið- doyði, eiheldur eftirlæt hann nakirnir vrakaðu er vorðin høvuðs- að sáð : og hin triðji líkaleiðis.
22 Og teir sjey høvdu hana, og
hornasteinurin :
11 Hetta var gerningur Harrans, eftirlótu einkið sáð : síðst av øllog tað er undranarvert í eygum um doyði kvinnan eisini.
várum ?
23 Í uppreisnini tessvegna, tá
12 Og teir søktu at leggja hald á ið tey skulu rísa, hvørs kona skal
hann, men óttaðust fólkið : tí teir hon verða av teimum? tí teir sjey
vitstu at hann hevði talað dømi- høvdu hana til konu.
søguna ímóti teimum : og teir 24 Og svarandi segði Jesus við
fóru frá honum, og fóru leið sína. teir, Fara tit ikki tessvegna skeivir,
13 ¶ Og teir senda til hansara av tí at tit kenna ikki skriftirnar,
ávísar av Pharisearunum og av eiheldur Guðs mátt?
He-ró´-di-ar-unum, at fanga hann í 25 Tí tá ið tey rísa frá hinum
deyðu, hvørki giftast tey, ella
orðum hansara.
14 Og tá ið teir vóru komnir, verða givin í giftu ; men eru eins
siga teir við hann, Meistari, vit og einglarnir sum eru í himni.
vita at tú ert sannur, og leggurt 26 Og hvat hinum deyðu viðvíkikki í nakran mann: tí tú gevurt ur, at tey rísa ; hava tit ikki lisið í
tær ikki far um persónar manna, bók Mósesar, hvussu í runninum
men lærirt veg Guðs í sannleika : Guð talaði til hansara, sigandi,
Er tað lógligt at geva íkast til Eg eri Guð Ábrahams, og Guð
Cæsars, ella ikki ?
Ísaacs, og Guð Jácobs?
15 Skulu vit geva, ella skulu vit 27 Hann er ikki Guð teirra
ikki geva ? Men hann, kennandi deyðu, men Guð teirra livandi :
hykl teirra, segði við teir, Hví tit tessvegna fara stórliga skeivir.
freista tit meg? fáið mær ein 28 ¶ Og ein av hinum skriftdenar, at eg má sjá hann.
lærdu kom, og havandi hoyrt teir
16 Og teir fingu hann. Og hann skiftandi orð saman, og varnandi
sigur við teir, Hvørs er henda at hann hevði svarað teimum væl,
mynd og yvirskrift ? Og teir søgdu spurdi hann, Hvørt er hitt fyrsta
boðið av øllum ?
við hann, Cæsars.
17 Og svarandi segði Jesus við 29 Og Jesus svaraði honum,
teir, Greiðið til Cæsars teir lutir Hitt fyrsta av øllum boðunum er,
sum eru Cæsars, og til Guðs Hoyr, O Ísrael ; Harrin Guð vár
teir lutir sum eru Guðs. Og teir er ein Harri :
undraðust á hann.
30 Og tú skalt elska Harran
18 ¶ Tá koma til hansara Sad- Guð tín við øllum hjarta tínum,
du-ce´-ar-arnir, sum siga tað er og við allari sál tíni, og við øllum
eingin uppreisn ; og teir spurdu huga tínum, og við allari styrki
hann, sigandi,
tíni : hetta er hitt fyrsta boðið.
19 Meistari, Móses skrivaði 31 Og hitt annað er líkt, nevniokkum, Um bróðir mans doyggi, liga hetta, Tú skalt elska næsta
og eftirlati konu sína eftir seg, og tín sum sjálvan teg. Tað er einkið
eftirlati eingi børn, at bróðir hans- annað boð størri enn hesi.
ara skuldi taka konu hansara, og 32 Og hin skriftlærdi segði við
hann, Gott, Meistari, tú hevurt
reisa upp bróður sínum sáð.
20 Nú, tað vóru sjey brøður : og sagt sannleikan: tí tað er ein Guð ;
hin fyrsti tók sær konu, og doyggj- og tað er eingin annar uttan hann:
33 Og at elska hann við øllum
andi eftirlæt einkið sáð.
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Teir tveir smápeningar einkjunnar

hjartanum, og við øllum skili- 44 Tí øll tey kastaðu inn av yvirnum, og við allari sálini, og við flóð síni ; men hon av troti sínum
allari styrkini, og at elska næsta kastaði inn alt tað hon hevði,
sín sum sjálvan seg, er meir enn enntá alt sítt livibreyð.
øll heil brennioffur og sláturoffur.
KAPITUL 13
34 Og tá ið Jesus sá at hann
svaraði hyggjuliga, segði hann við
G sum hann fór út úr templihann, Tú ert ikki langt frá konganum, sigur ein av lærusveinum
dømi Guðs. Og eingin maður hansara við hann, Meistari, síggj
eftir tað tordi spyrja hann nakran hvørsháttar steinar og hvørjir bygnspurning.
ingar her eru!
35 ¶ Og Jesus tók til orða 2 Og svarandi segði Jesus við
og segði, meðan hann frálærdi hann, Sært tú hesar miklu bygní templinum, Hvussu siga hinir ingar ? tað skal ikki verða eftirlatin
skriftlærdu at Christus er Sonur ein steinur uppiá øðrum sum skal
Dávids ?
ikki verða rivin niður.
36 Tí Dávid sjálvur segði við 3 Og sum hann sat uppiá OlivHeilaga Andanum, Harrin segði infjallinum yvirav templinum,
til Harra míns, Setst tú við høgru spurdu Pætur og Jácob og Jóhanhond mína, til eg geri fíggindar nes og Andreas hann einsærisliga,
tínar fótskammul tín.
4 Sig okkum, Nær skulu hesir
37 Dávid tessvegna sjálvur kall- lutir verða ? og hvat skal vera
ar hann Harra ; og hvaðan er hann tekinið tá ið allir hesir lutir skulu
tá sonur hansara ? Og hitt mein- verða uppfyltir ?
iga fólkið hoyrdi hann fegið.
5 Og svarandi teimum fór Jesus
38 ¶ Og hann segði við tey í undir at siga, Ansið eftir at ikki
Guðs-læru síni, Verið varin fyri nakar maður villleiði tykkum:
hinum skriftlærdu, sum elska at 6 Tí mangir skulu koma í navni
ganga í longum klæðum, og elska mínum, sigandi, Eg eri Christus ;
heilsanir á torgunum,
og skulu villleiða mangar.
39 Og hinar fremstu sessirnar 7 Og tá ið tit skulu hoyra um
í synagogunum, og hini ovastu orrustur og leysatíðindir um orrsætini í veistlum:
ustur, verðið tit ikki órógvaðir : tí
40 Hvørjir uppeta húsini hjá slíkir lutir mugu neyðugt verða ;
einkjum, og á kvamsvís halda men endin skal ei verða enn.
langar bønir : hesir skulu móttaka 8 Tí tjóð skal rísa ímóti tjóð,
størri heldøming.
og kongadømi ímóti kongadømi :
41 ¶ Og Jesus sat yvirav skatt- og tað skulu verða jarðskjálvtar á
kamarinum, og skoðaði hvussu ymsum støðum, og tað skulu verða
fólkið kastaði pening inn í skatt- hungursneyðir og ófriðir : hesi eru
kamarið : og mong sum vóru rík byrjanirnar av føðingarsorgum.
kastaðu inn mikið.
9 ¶ Men ansið eftir tykkum
42 Og har kom ein ávís fátæk sjálvum: tí teir skulu geva tykkum
einkja, og hon blakaði inn tveir upp til ráða ; og í synagogunum
smápeningar, sum geva eitt oyra. skulu tit verða bardir : og tit skulu
43 Og hann kallaði til sín læru- verða førdir fram fyri stjórnarar
sveinar sínar, og sigur við teir, og kongar fyri mína søk, fyri ein
Sanniliga sigi eg tykkum, At henda vitnisburð ímóti teimum.
fátæka einkja hevur kastað meira 10 Og gleðiboðskapurin má fyrst
inn, enn øll tey sum hava kastað verða kunngjørdur millum alra
inn í skattkamarið :
tjóða.
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11 Men tá ið tey skulu leiða tykk- sýna tekin og undur, fyri at tøla,
um, og geva tykkum upp, stúrið um tað var møguligt, enntá hini
ikki frammanundan fyri hvat tit útvaldu.
skulu tala, eiheldur hugsi tit um 23 Men ansið tit eftir : sí, eg havi
tað fyrifram: men hvatsumhelst fyrifram sagt tykkum allar lutir.
ið skal verða givið tykkum í tí 24 ¶ Men í teimum døgum,
tíma, tað talið tit : tí tað eru ikki eftir hasa trongsluna, skal sólin
tit sum tala, men Heilagi Andin. verða myrkjað, og mánin skal ei
12 Nú, bróðirin skal svíkja geva ljós sítt,
bróðurin til deyða, og faðirin 25 Og stjørnur himins skulu
sonin ; og børn skulu rísa upp falla, og krefturnar sum eru í
ímóti foreldrum sínum, og skulu himni skulu verða skakaðar.
valda tey at verða tikin av lívi.
26 Og tá skulu tey síggja Menn13 Og tit skulu verða hataðir iskjusonin komandi í skýggjunum
av øllum monnum fyri navns míns við miklum mátti og dýrd.
søk : men hann sum skal halda út 27 Og tá skal hann senda
at endanum, hin sami skal verða einglar sínar, og skal savna saman
frelstur.
útvaldu síni frá hinum fýra vind14 ¶ Men tá ið tit skulu síggja unum, frá ytsta partinum av jørðoyðingar-andstygdina, talað um ini til ytsta partsins av himni.
av Dánjeli propheti, standandi 28 Nú, lærið eitt líknilsi av fikuhvar hon átti ikki, (lat hann sum træinum ; Tá ið grein tess er enn
lesur skilja,) tá lat tey sum verði í viðbrekin, og skjýtur fram bløð,
Judæu flýggja til fjallanna :
vita tit, at summar er nær :
15 Og lat hann sum er á húsa- 29 Soleiðis tit á líkan hátt, tá ið
tekjuni ei fara niður inn í húsið, tit skulu síggja hesar lutir bera
eiheldur fara harinn, at taka nakr- á, vitið at tað er nær, enntá við
an lut út úr húsum sínum:
hurðarnar.
16 Og lat hann sum er á mark- 30 Sanniliga sigi eg tykkum, at
ini ei venda til bakar aftur fyri at henda ætt skal ikki ganga undir,
taka upp klæði sítt.
fyrrenn allir hesir lutir verða
17 Men vei teim sum eru við gjørdir.
barn, og teimum sum geva at 31 Himin og jørð skulu ganga
súgva í teimum døgum!
undir : men orðini hjá mær skulu
18 Og biðið tit at flýggjan tykk- ikki ganga undir.
ara verði ikki um veturin.
32 ¶ Men um tann dag og tann
19 Tí í teimum døgum skal verða tíma veit eingin maður, nei, ikki
líðing, slík sum var ikki frá byrjan einglarnir sum eru í himni, eiskapanarinnar sum Guð skapaði heldur Sonurin, bert Faðirin.
at hesi tíð, eiheldur skal verða.
33 Ansið tit eftir, vakið og biðið :
20 Og uttan at Harrin hevði stytt tí tit vita ikki nær tíðin er.
teir dagarnar, hevði einkið kjøt 34 Tí Menniskjusonurin er sum
verðið frelst : men hinna útvaldu ein maður farandi eina langa ferð,
vegna, sum hann hevur útvalt, hvør fór frá húsum sínum, og gav
hevur hann stytt dagarnar.
myndugleika til tænara sína, og
21 Og tá um nakar maður skal hvørjum manni sítt verk, og beyð
siga til tykkara, Sí, her er Christus ; duravaktaranum at vaka.
ella, sí, hann er har ; trúgvið honum 35 Vakið tit tessvegna : tí tit vita
ikki :
ikki nær meistari hússins kemur,
22 Tí falskir Christar og falskir um aftan, ella um midnátt, ella
prophetar skulu stíga upp, og skulu um hanagal, ella um morgunin:
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36 At ikki komandi dáttliga teimum tólv, fór til høvuðspresthann finni tykkum sovandi.
anna, at svíkja hann til teirra.
37 Og hvat eg sigi við tykkum, 11 Og tá ið teir hoyrdu tað,
tað sigi eg við allar, Vakið.
vórðu teir glaðir, og lovaðu at
geva honum pening. Og hann
KAPITUL 14
søkti hvussu hann mátti lagaliga
F T I R tveir dagar var hátíð svíkja hann.
páskanna, og av ósúrgaðum 12 ¶ Og hin fyrsta dagin av
breyði : og høvuðsprestarnir og ósúrgaðum breyði, tá ið teir drópu
hinir skriftlærdu søktu hvussu páskalambið, søgdu lærusveinar
teir máttu tikið hann við listum, hansara við hann, Hvar vilt tú at
vit fara og fyribúgva at tú mást
og tikið hann av lívi.
2 Men teir søgdu, Ikki á hátíðar- eta páskalambið ?
deginum, at ikki tað verði ein upp- 13 Og hann sendir fram tveir
av lærusveinum sínum, og sigur
reistur av fólkinum.
3 ¶ Og verandi í Be-tha´-ni-u í við teir, Farið tit inn í staðin, og
húsinum hjá Símoni tí spitalska, har skal møta tykkum ein maður
sum hann sat til matar, kom berandi eina krukku av vatni :
har ein kvinna havandi eina fylgið honum.
alabastur krukku av nardus-salvu 14 Og hvarsumhelst ið hann
sera dýrabærari : og hon breyt skal fara inn, sigið við húsfaðirkrukkuna, og helti hana á høvur in av húsinum, Meistarin sigur,
hvar er gestakamarið, hvar eg
hansara.
4 Og har vóru summir sum skal eta páskalambið við læruhøvdu harmavreiði innan í sær sveinum mínum?
sjálvum, og søgdu, Hví varð 15 Og hann vil sýna tykkum
henda burturspilling av salvuni eitt stórt ovara rúm, borðreitt og
fyribúgvið : har gerið til reiðar til
gjørd ?
5 Tí hon kundi havt verðið okkara.
seld fyri meira enn trý hundrað 16 Og lærusveinar hansara fóru
denarar, og havt verðið givið til fram, og komu inn í staðin, og
hinna fátæku. Og teir knarraðu funnu eins og hann hevði sagt
við teir : og teir gjørdu til reiðar
inná hana.
6 Og Jesus segði, Latið hana páskalambið.
vera ; hví órógva tit hana ? hon 17 Og um kvøldið kemur hann
hevur virkað eitt gott verk á meg. við teimum tólv.
7 Tí tit hava hini fátæku hjá 18 Og sum teir sótu og ótu, segði
tykkum altíð, og nærsumhelst Jesus, Sanniliga sigi eg tykkum,
ið tit vilja mega tit gera teimum Ein av tykkum sum etur við mær
gott : men meg hava tit ikki altíð. skal svíkja meg.
8 Hon hevur gjørt hvat hon 19 Og teir tóku at verða sorgarkundi : hon er komin framman- fullir, og at siga við hann ein eftir
undan at salva likam mítt til grav- ein, Eri tað eg? og ein annar segði,
Eri tað eg?
leggingina.
9 Sanniliga sigi eg tykkum, Hvar- 20 Og hann svaraði og segði
sumhelst ið hesin gleðiboðskapur við teir, Tað er ein av teimum tólv,
skal verða prædikaður út gjøgnum sum drepur við mær í fatið.
tann heila heimin, hetta eisini 21 Menniskjusonurin víst fer
sum hon hevur gjørt skal verða sum tað stendur skrivað um hann ;
talað um fyri eitt minni um hana. men vei tí manni, við hvørjum
10 ¶ Og Judas Iscariot, ein av Menniskjusonurin verður svikin !
69

E

HEILAGA_BIBLIA_NT.indd 69

02-07-2010 18:45:38

ST. MARKUS 14
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gott var tað hjá tí manni, um hann avbera sorgarfull til deyða : dvøljið
tit her, og vakið.
hevði aldri verið føddur.
22 ¶ Og sum teir ótu, tók Jesus 35 Og hann fór frameftir eitt
breyð, og vælsignaði, og breyt tað, sindur, og fell á jørðina, og bað at,
og gav til teirra, og segði, Takið, um tað var gjørligt, tímin mátti
farið framvið frá honum.
etið : hetta er likam mítt.
23 Og hann tók bikarið, og tá 36 Og hann segði, Abba, Faðir,
ið hann hevði veitt tøkkir, gav allir lutir eru gjørligir tær, tak burthann tað til teirra ; og teir drukku ur hesa skál frá mær : hóast hetta
allir av tí.
ikki hvat eg vil, men hvat tú vilt.
24 Og hann segði við teir, 37 Og hann kemur, og finnur
Hetta er blóð mítt hins nýggja teir sovandi, og sigur við Pætur,
testamentis, sum verður úthelt Símon, svevurt tú ? kundirt tú ei
fyri mangar.
vaka ein tíma ?
25 Sanniliga sigi eg tykkum, 38 Vakið tit og biðið, at ikki tit
Eg vil ei meira drekka av ávøksti komi inn í freisting. Sanniliga
víntræsins, inntil tann dag sum eg andin er til reiðar, men kjøtið er
drekki hann nýggjan í kongadømi veikt.
Guðs.
39 Og aftur fór hann avstað, og
26 ¶ Og tá ið teir høvdu sung- bað, og talaði hini somu orðini.
ið ein lov-psálm, fóru teir út á 40 Og tá ið hann kom aftur,
fann hann teir sovandi aftur, (tí
Olivinfjallið.
27 Og Jesus sigur við teir, Allir eygu teirra vóru tung,) eiheldur
tit skulu fáa meinboga vegna mín vitstu teir hvat svara honum átti.
hesa nátt : tí tað stendur skrivað, 41 Og hann kemur ta triðju ferðEg vil sláa hirðan, og seyðirnir ina, og sigur við teir, Sovið víðari
skulu verða spjaddir.
nú, og takið hvíld tykkara : tað er
28 Men eftir at eg eri risin, vil eg nóg mikið, tímin er komin ; sí,
fara undan tykkum inn í Galileu. Menniskjusonurin verður svikin
29 Men Pætur segði við hann, inn í hendurnar á syndarum.
Hóast allir skulu fáa meinboga, 42 Reisist upp, latum okkum
tó vil ikki eg.
fara ; sí, hann ið svíkur meg er fyri
30 Og Jesus sigur við hann, hond.
Sanniliga sigi eg tær, At henda 43 ¶ Og alt fyri eitt, meðan hann
dag, enntá í hesi nátt, áður enn enn talaði, kemur Judas, ein av
hanin gelur tvísinnis, skalt tú teimum tólv, og við honum ein
mikil fjøld við svørðum og stavavnokta meg trísinnis.
31 Men hann talaði tess meir um, frá høvuðsprestunum og
ógvusligani, Um eg skuldi doyð hinum skriftlærdu og hinum elstu.
við tær, vil eg ikki avnokta teg á 44 Og hann ið sveik hann hevði
nakran vís. Líkaleiðis eisini søgdu givið teimum eitt tekin, sigandi,
teir allir.
Hvønnsumhelst ið eg skal kyssa,
32 Og teir komu til eins staðar tann sami er hann ; takið hann, og
sum varð nevndur Geth-se´-ma-ne: leiðið hann avstað tryggiliga.
og hann sigur til lærusveina sína, 45 Og so skjótt sum hann var
Setist tit her, meðan eg skal biðja. komin, fer hann beinanvegin til
33 Og hann tekur við sær Pætur hansara, og sigur, Meistari, meistog Jácob og Jóhannes, og byrjaði ari ; og kysti hann.
at verða sára ógvaður, og at verða 46 ¶ Og teir løgdu hendur
sera tungur ;
sínar á hann, og tóku hann.
34 Og sigur við teir, Sál mín er 47
Og ein av teimum sum
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stóðu hjá dró eitt svørð, og sló 61 Men hann helt tøgn síni,
ein tænara høvuðsprestsins, og og svaraði einkið. Aftur spurdi
skar av oyra hansara.
høvuðspresturin hann, og segði
48 Og Jesus tók til orða og segði við hann, Ert tú Christus, Sonur
við teir, Eru tit komnir út, sum hins Vælsignaða?
ímóti einum tjóvi, við svørðum 62 Og Jesus segði, Eg eri : og
og við stavum at taka meg?
tit skulu síggja Menniskjusonin
49 Eg var dagliga hjá tykkum sitandi við høgru hond kraftar, og
í templinum og frálærdi, og tit komandi í skýggjum himins.
tóku meg ikki : men skriftirnar 63 Tá skræddi høvuðspresturin
mugu verða uppfyltar.
klæðir síni, og sigur, Hvat tarvast
50 Og teir allir yvirgóvu hann, okkum nøkur vitnir longur?
og flýddu.
64 Tit hava hoyrt Guðs-spott51 Og har fylgdi honum ein anina : hvat halda tit ? Og teir
ávísur ungur maður, havandi eitt allir dómfeldu hann at vera sekan
línklæði sveipað um sítt nakna til deyða.
likam ; og teir ungu menninir 65 Og summir tóku at spýta á
løgdu hald á hann ;
hann, og at hylja andlit hansara,
52 Og hann eftirlæt línklæðið, og at berja hann, og at siga við
og flýddi frá teimum nakin.
hann, Prophetera : og tænararnir
53 ¶ Og teir leiddu Jesus av- slógu hann við lógvum sínum.
stað til høvuðsprestsins : og hjá 66 ¶ Og sum Pætur var niðrihonum vóru savnaðir allir høv- undir í borgini, kemur ein av ternuðsprestarnir og hinir elstu og unum hjá høvuðsprestinum:
hinir skriftlærdu.
67 Og tá ið hon sá Pætur verm54 Og Pætur fylgdi honum andi seg sjálvan, hugdi hon uppá
langt burturfrá, enntá inn í borg- hann, og segði, Og eisini tú vart
ina hjá høvuðsprestinum: og hann við Jesusi úr Nazareth.
sat hjá tænarunum, og vermdi seg 68 Men hann noktaði, sigandi,
sjálvan við eldin.
Eg veit ikki, eiheldur skilji eg,
55 Og høvuðsprestarnir og alt hvat tú sigurt. Og hann fór út í
ráðið søktu eftir vitnisburði ímóti forhøllina ; og hanin gól.
Jesusi at taka hann av lívi ; og 69 Og ein terna sá hann aftur,
funnu einkið.
og tók at siga við tey sum stóðu
56 Tí mangir bóru falskan vitn- hjá, Hesin er ein av teimum.
isburð ímóti honum, men vitnis- 70 Og hann noktaði tað aftur.
burður teirra kom ikki ásamt.
Og eitt sindur aftaná søgdu tey
57 Og tað reistu seg ávísir, og sum stóðu hjá aftur við Pætur,
bóru falskan vitnisburð ímóti hon- Vissuliga ert tú ein av teimum:
um, sigandi,
tí tú ert ein Galilæari, og tala tín
58 Vit hoyrdu hann siga, Eg samsvarar harvið.
vil oyðileggja hetta tempul sum 71 Men hann tók at banna og
er gjørt við hondum, og innan at svørja, sigandi, Eg kenni ikki
tríggjar dagar vil eg byggja eitt henda mann um hvønn tit tala.
annað gjørt uttan hendur.
72 Og ta aðru ferðina gól han59 Men eiheldur so kom vitnis- in. Og Pæturi kom í huga orðið
burður teirra ásamt.
sum Jesus segði við hann, Áður
60 Og høvuðspresturin stóð enn hanin gelur tvísinnis, skalt
upp í miðjuni, og spurdi Jesus, sig- tú avnokta meg trísinnis. Og
andi, Svarart tú einkið ? hvat er tá ið hann hugsaði harum, græt
tað sum hesir vitna ímóti tær ?
hann.
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Christus háðaður & krossfestur

ab-bas leysan, og gav Jesus yvir,
KAPITUL 15
tá ið hann hevði húðflett hann, at
G beinanvegin um morgunin verða krossfestan.
hildu høvuðsprestarnir ráða- 16 Og hermenninir leiddu hann
gerð við hinum elstu og skriftlær- avstað inn í høllina, kallað Prædu og øllum ráðinum, og bundu tor´-i-um ; og teir kalla saman alt
Jesus, og bóru hann avstað, og liðið.
góvu hann yvir til Pilatusar.
17 Og teir klæddu hann við
2 Og Pilatus spurdi hann, Ert purpuri, og flættaðu eina krúnu
tú Kongur Jødanna? Og svarandi av tornum, og settu hana um
segði hann við hann, Tú sigurt tað. høvur hansara,
3 Og høvuðsprestarnir ákærdu 18 Og tóku at heilsa honum,
hann fyri mangar lutir : men hann Heilur og sælur, Kongur Jødanna!
svaraði einkið.
19 Og teir slógu hann í høvd4 Og Pilatus spurdi hann aftur, ið við einum rørstavi, og spýttu
sigandi, Svarart tú einkið? sí hvus- uppá hann, og boyggjandi knø
su mangar lutir teir vitna ímóti tær. síni tilbóðu hann.
5 Men Jesus svaraði enn einkið ; 20 Og tá ið teir høvdu háðað
so at Pilatus undraðist.
hann, tóku teir av purpurið frá
6 Nú, á teirri hátíðini læt hann honum, og lótu hann í hansara
teimum leysan ein fanga, hvønn- egnu klæðir, og leiddu hann út at
sumhelst teir tráaðu.
krossfesta hann.
7 Og har var ein nevndur Bar´- 21 Og teir noyða ein Símon, ein
ab-bas, sum lá bundin saman við Cy-re´-ne-ing, hvør kom framvið,
teimum sum høvdu gjørt upp- komandi uttan av markini, faðir
reist við honum, hvørjir høvdu Alexanders og Rufusar, at bera
framt morð í uppreistinum.
kross hansara.
8 Og mannfjøldin rópandi hart 22 Og teir føra hann at staðinum
fór undir at tráa hann at gera sum Gol´-go-tha, sum er, verðandi týtt,
hann hevði altíð gjørt teimum.
Staðurin av einum skølti.
9 Men Pilatus svaraði teimum, 23 Og teir góvu honum at
sigandi, Vilja tit at eg lati tykkum drekka vín blandað við myrrhu :
leysan Kong Jødanna ?
men hann tók ikki við tí.
10 Tí hann vitsti, at høvuðs- 24 Og tá ið teir høvdu krossfest
prestarnir høvdu givið hann yvir hann, skiftu teir klæðir hansara,
vegna øvund.
kastandi lutir uppá tey, hvat hvør
11 Men høvuðsprestarnir rørdu maður skuldi taka.
fólkið, at hann skuldi heldur lata 25 Og tað var hin triðji tímin,
teimum Bar´-ab-bas leysan.
og teir krossfestu hann.
12 Og Pilatus svaraði og segði 26 Og yvirskriftin av skuldsetaftur við tey, Hvat vilja tit tá at eg ing hansara stóð ritað uppiyvir,
skal gera við hann hvønn tit kalla KONGUR JØDANNA.
Kong Jødanna ?
27 Og við honum krossfesta
13 Og tey rópaðu út aftur, teir tveir ránsmenn ; tann eina við
Krossfest hann.
hansara høgru hond, og hin við
14 Tá segði Pilatus við tey, hansara vinstru.
Hví, hvat ilt hevur hann gjørt ? 28 Og skriftin varð uppfylt, sum
Og tey rópaðu út tess meira ovur- sigur, Og hann varð taldur við
hondsliga, Krossfest hann.
misgerðarmonnunum.
15 ¶ Og so Pilatus, viljugur at 29 Og tey sum fóru framvið rivu
gera fólkið nøgt, læt teimum Bar´- niður á hann, vaggandi høvdum
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Deyði, jarðan, & uppreisn Christs

sínum, og sigandi, Há, tú sum kvinnur sum komu niðan við
oyðileggurt templið, og byggirt honum til Jerusalem.
tað á trimum døgum,
42 ¶ Og nú tá ið kvøldið var
30 Frels teg sjálvan, og kom komið, av tí at tilreiðingin var, tað
er, dagurin fyri sabbatin,
niður frá krossinum.
31 Líkaleiðis eisini høvuðsprest- 43 Jóseph úr A-ri-ma-thæ´-u, ein
arnir háðandi søgdu sín ámill- ærusamur ráðharri, hvør eisini bíðum, við hinum skriftlærdu, Hann aði eftir kongadømi Guðs, kom,
frelsti onnur ; seg sjálvan kann og fór inn djarvliga til Pilatusar,
hann ikki frelsa.
og bønaði um likamið av Jesusi.
32 Lat Christ, Konga Ísraels, 44 Og Pilatus undraðist um
stíga niður nú frá krossinum, at hann var longu deyður : og kallanvit mega síggja og trúgva. Og teir di til sín hundraðsovastan, spurdi
sum vóru krossfestir við honum hann hann hvørt hann hevði verið
spottaðu hann út.
nakra stund deyður.
33 Og tá ið hin sætti tímin var 45 Og tá ið hann vitsti tað frá
komin, varð tað myrkur yvir øll- hundraðsovastanum, gav hann likum landinum, inntil hin níggj- amið til Jósephs.
46 Og hann keypti fínt línklæði,
unda tíman.
34 Og við hin níggjunda tíman og tók hann niður, og sveipaði
rópaði Jesus við harðari rødd, hann í línklæðið, og legði hann í
sigandi, E´-lo-ï, E´-lo-ï, la´-ma sa- eitt gravhýsi sum var høgt út úr
bach-tha´-nï ? hvørt er, verðandi einum kletti, og rullaði ein stein
týtt, Guð mín, Guð mín, hví at dyrnum á gravhýsinum.
47 Og Maria Mag-da-le´-na og
hevurt tú yvirgivið meg ?
35 Og summir av teimum sum Maria móðir Jó´-ses-ar eygleiddu
stóðu hjá, tá ið teir hoyrdu tað, hvar hann varð lagdur.
søgdu ; Sí, hann kallar E-li´-as.
KAPITUL 16
36 Og ein rann og fylti ein
svamp fullan av ediki, og setti
G tá ið sabbaturin var liðin,
hann á ein rørstav, og gav honum
Maria Mag-da-le´-na, og Maria
at drekka, sigandi, Lat vera ; lat- móðir Jácobs, og Sa-lo´-me, høvdu
um oss sjá hvørt E-li´-as vil koma keypt søtar kryddurtir, at tær máttu
at taka hann niður.
koma og salva hann.
37 Og Jesus rópaði við harðari 2 Og reiðuliga árla um morgunrødd, og gav upp andan.
in hin fyrsta dag vikunnar, komu
38 Og forhang tempulsins varð tær at gravhýsinum við sólarris.
skrætt í tvent frá ovast til niðast.
3 Og tær søgdu sín ámillum,
39 ¶ Og tá ið hundraðsovastin, Hvør skal rulla okkum steinin burtsum stóð yvirav honum, sá at ur frá munnanum á gravhýsinum?
hann soleiðis rópaði út, og gav 4 Og tá ið tær hugdu, sóu tær at
upp andan, segði hann, Sanniliga, steinurin var rullaður frá : tí hann
hesin maður var Sonur Guðs.
var sera mikil.
40 Har vóru eisini kvinnur 5 Og farandi inn í gravhýsið, sóu
lítandi at langt burturfrá : hvørja tær ein ungan mann sitandi høgrumillum var Maria Mag-da-le´- megin, klæddur í eitt sítt hvítt
na, og Maria móðir Jácobs hins klæði ; og tær vórðu ræðsluslignar.
minna og Jó´-ses-ar, og Sa-lo´-me ;
6 Og hann sigur við tær, Verðið
41 (Hvørjar eisini, tá ið hann ikki ræðsluslignar : Tit søkja eftir
var í Galileu, fylgdu honum, og Jesusi úr Nazareth, sum varð krosstæntu honum ;) og mangar aðrar festur : hann er risin upp, hann er
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Formáli Lukasar til alt sítt evangelium

ikki her : skoðið staðið hvar teir
løgdu hann.
7 Men farið leið tykkara, sigið
lærusveinum hansara og Pæturi,
at hann fer undan tykkum inn í
Galileu : har skulu tit síggja hann,
eins og hann segði tykkum.
8 Og tær fóru út skundiliga, og
flýddu frá gravhýsinum ; tí tær
skulvu og vóru ógvaðar : eiheldur
søgdu tær nakað til nakars mans ;
tí tær vóru ræddar.
9 ¶ Nú, tá ið Jesus var upprisin
árla hin fyrsta dag vikunnar, birtist hann fyrst fyri Mariu Magda-le´-nu, út úr hvørji hann hevði
kastað sjey djevlar.
10 Og hon fór og segði teimum
frá sum høvdu verið við honum,
sum teir syrgdu og grótu.
11 Og teir, tá ið høvdu hoyrt
at hann var á lívi, og hevði verið
sæddur av henni, trúðu ikki.
12 ¶ Eftir tað birtist hann tveimum teirra í einum øðrum formi,
sum teir gingu, og fóru út á landið.
13 Og teir fóru og søgdu restini
frá tí: eiheldur trúðu teir teimum.
14 ¶ Síðan birtist hann teimum
ellivu sum teir sótu til matar, og

átalaði teir fyri vantrúgv teirra og
harðleika av hjarta, av tí at teir
trúðu ikki teimum sum høvdu sæð
hann eftir at hann var upprisin.
15 Og hann segði við teir, Farið
tit inn í allan heimin, og prædikið
gleðiboðskapin fyri hvørjum skapningi.
16 Hann sum trýr og verður
doyptur, skal vera frelstur ; men
hann sum trýr ikki skal vera
heldømdur.
17 Og hesi tekin skulu fylgja
teimum sum trúgva ; Í navni mínum skulu tey kasta út djevlar ; tey
skulu tala við nýggjum tungum ;
18 Tey skulu taka upp høggormar ; og um tey drekka nakran
deyðiligan lut, hann skal ikki saka
tey; tey skulu leggja hendur á tey
sjúku, og tey skulu aftur koma fyri
seg.
19 ¶ So tá eftir at Harrin hevði
talað við teir, varð hann móttikin upp inn í himin, og settist við
høgru hond Guðs.
20 Og teir fóru út, og prædikaðu allar staðir, Harrin virkandi
við teimum, og staðfestandi orðið
við teknum fylgjandi. A´-men.

EVA N G E L I I Ð SA M B Æ R T

ST. L U K A S I.
4 At tú mást kenna vissuna av
KAPITUL 1
teim lutum, í hvørjum tú hevurt
I Ð tað at mangir hava tikið verðið undirvístur.
fyri hond at leggja fram hvørt 5 ¶
A Ð var á døgum Heróeftir øðrum eina frágreiðing um
desar, Judæu kongs, ein
teir lutir sum eru mest vissuliga ávísur prestur nevndur Zach-a-rï´trúnir á okkara millum,
as, av A´-bi-a skifti : og kona hans
2 Enntá sum teir avhendu okk- var av døtrum Aarons, og navn
um teir, sum frá byrjanini vóru hennar var Elisabeth.
eygnavitnir, og tænarar orðsins ;
6 Og tey vóru bæði rættvís frammi
3 Tóktist tað gott fyri mær eis- fyri Guði, gangandi í øllum boðum
ini, havandi havt fullkomiligt skil og fyriskipanum Harrans ólastandi.
á øllum lutum, frá hinum allar 7 Og tey høvdu einkið barn, av
fyrsta, at skriva til tín í raðfylgju, tí at Elisabeth var óburin, og tey
mest hávirdi The-o´-ph-i-lus,
bæði vóru nú væl sligin í árum.
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Ein eingil birtist Zacharïasi

ST. LUKAS 1

8 Og tað bar á, at meðan hann inntil tann dag ið hesir lutir skulu
útførdi prests-embætið frammi verða útførdir, av tí at tú trýrt ikki
fyri Guði í skipanini av skifti sín- orðum mínum, sum skulu verða
uppfylt í tíð síni.
um,
9 Samsvarandi við siðvenjuna 21 Og fólkið bíðaði eftir Zach-aav prests-embætinum, var lutur rï´-as-i, og undraðist at hann dvøldi
hansara at brenna roykilsi tá ið so leingi í templinum.
hann fór inn í tempul Harrans.
22 Og tá ið hann kom út, kundi
10 Og øll fjøldin av fólkinum hann ikki tala til teirra : og tey
bað uttanfyri um roykilsistíðina. varnaðust at hann hevði sæð eina
11 Og tað birtist honum ein sjón í templinum: tí hann gjørdi
eingil Harrans standandi høgru- tekin til teirra, og varð verandi
málleysur.
megin við roykilsisaltarið.
12 Og tá ið Zach-a-rï´-as sá hann, 23 Og tað bar á, at, so skjótt
varð hann órógvaður, og ótti fell sum dagarnir av tæning hansara
vóru fullførdir, fór hann avstað til
uppá hann.
13 Men eingilin segði við hann, egnu húsa sína.
Óttast ikki, Zach-a-rï´-as : tí bøn tín 24 Og eftir teir dagarnar varð
er hoyrd ; og kona tín Elisabeth kona hansara Elisabeth við gitnað,
skal bera tær ein son, og tú skalt og fjaldi seg fimm mánaðir, sigkalla navn hansara Jóhannes.
andi,
14 Og tú skalt hava frøi og 25 Svá hevur Harrin farið við
gleði ; og mangir skulu fegnast yvir mær í teim døgum í hvørjum
føðing hansara.
hann leit til mín, at taka burtur
15 Tí hann skal vera mikil í vanvirðing mína millum manna.
eygsjón Harrans, og skal drekka 26 Og í hinum sætta mánaði
hvørki vín ella sterkan drykk ; og varð eingilin Gabriel sendur frá
hann skal verða fyltur við Heilaga Guði til eins staðar av Galileu,
Andanum, enntá frá lívmóður nevndur Nazareth,
móður sínar.
27 Til einar jomfrúar trúlovað
16 Og mongum av børnum Ís- einum manni hvørs navn var
raels skal hann venda til Harrans Jóseph, av húsi Dávids ; og navn
jomfrúnnar var Maria.
Guðs teirra.
17 Og hann skal ganga undan 28 Og eingilin kom inn til hennhonum í anda og kraft E-li´-as-ar, ara, og segði, Heil og sæl, tú sum
at venda hjørtum fedranna til ert hátt yndað, Harrin er við tær :
barnanna, og hinum ólýdnu til vælsignað ert tú millum kvenna.
vísdóms hinna rættvísu ; at gera 29 Og tá hon sá hann, varð hon
til reiðar eitt fólk fyribúgvið fyri órógvað við framsøgn hansara, og
snaraði í huga sínum hvørsháttar
Harran.
18 Og Zach-a-rï´-as segði við eing- heilsan henda mundi vera.
ilin, Hvarvið skal eg vita hetta? 30 Og eingilin segði við hana,
tí eg eri ein gamalur maður, og Óttast ikki, Maria : tí tú hevurt
funnið yndi hjá Guði.
kona mín væl sligin í árum.
19 Og svarandi segði eingilin 31 Og, sí, tú skalt gita í móðurvið hann, Eg eri Gabriel, sum lívi tínum, og bera fram ein son, og
standi í nærveru Guðs ; og eri skalt kalla navn hansara JESUS.
sendur at tala við teg, og at sýna 32 Hann skal vera mikil, og skal
tær hesi glaðu tíðindir.
vera kallaður Sonur hins Hægsta :
20 Og, sí, tú skalt vera mál- og Harrin Guð skal geva honum
leysur, og ikki førur fyri at tala, trónu faðirs hansara Dávids :
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Føðing & umskering Christs

33 Og hann skal ráða yvir húsi 47 Og andi mín hevur frøtt seg í
Jácobs um ævir ; og á kongadømi Guði Frelsara mínum.
hans skal eingin endi verða.
48 Tí hann hevur litið til lítils34 Tá segði Maria við eingilin, virði tænastukvinnu sínar ; tí, sí,
Hvussu skal hetta verða, við tað hiðanfrá skulu allar ættir vælsignat eg kenni ikki mann?
aða meg kalla.
35 Og eingilin svaraði og segði 49 Tí hann sum er máttugur
við hana, Heilagi Andin skal hevur gjørt við meg miklar lutir ;
koma uppá teg, og kraft hins og heilagt er navn hansara.
Hægsta skal skugga yvir teg : 50 Og miskunn hans er á teim
tessvegna eisini hin heilagi lutur sum óttast hann frá ætt til ættar.
sum skal verða føddur av tær skal 51 Hann hevur sýnt styrki við
vera kallaður Sonur Guðs.
armi sínum ; hann hevur spjatt
36 Og, sí, skyldkona tín Elisa- hinar hugmóðigu í ímyndan
beth, hon hevur eisini gitið son hjartna teirra.
á gamalsaldri sínum: og hesin er 52 Hann hevur stoytt niður
sætti mánaðurin hjá henni, hvør hinar máttugu úr sætum teirra, og
varð kallað ófrukt.
upphevjað teir av lágari støðu.
37 Tí við Guði skal eingin lutur 53 Hann hevur mettað hinar
vera ógjørligur.
svongu við góðum lutum ; og hin38 Og Maria segði, Sí tænastu- ar ríku hevur hann sent tómar avkvinnu Harrans ; verði mær sam- stað.
svarandi við orð títt. Og eingilin 54 Hann hevur hjálpt tænara
fór avstað frá henni.
sínum Ísrael, í endurminning um
39 Og Maria reistist í teimum miskunn sína ;
døgum, og fór inn í fjallalendið 55 Sum hann talaði til fedra
við skundi, inn í ein stað av Juda ; vára, til Ábrahams, og til sáðs
40 Og fór inn í hús Zach-a-rï´-as- hans um ævir.
ar, og heilsaði Elisabethi.
56 Og Maria varð hjá henni um
41 Og tað bar á, at, tá ið Elisa- tríggjar mánaðir, og vendi aftur til
beth hoyrdi heilsan Mariu, spæl- egnu húsa sína.
di burðurin í móðurlívi hennara : 57 Nú, fulla tíðin hjá Elisabethi
og Elisabeth varð fylt við Heilaga kom at hon skuldi verða loyst ; og
Andanum:
hon bar fram ein son.
42 Og hon mælti út við harðari 58 Og grannar hennar og næstrødd, og segði, Vælsignað ert tú ingar hennar hoyrdu hvussu
millum kvenna, og vælsignaður er Harrin hevði sýnt mikla miskunn
ávøkstur móðurlívs tíns.
uppiá henni ; og tey fegnaðust við
43 Og hvaðan er hetta mær fyri, henni.
at móðir Harra míns skuldi komið 59 Og tað bar á, at á hinum
til mín ?
áttanda degi komu teir at um44 Tí, sí, eins skjótt sum rødd- skera barnið ; og teir kallaðu
in av heilsan tíni ljóðaði í oyrum hann Zach-a-rï´-as, eftir navni
mínum, spældi burðurin í móður- faðirs hans.
lívi mínum av frøi.
60 Og móðir hansara tók til
45 Og vælsignað er hon sum orða og segði, Ikki so ; men hann
trúði : tí tað skal verða ein fremjan skal vera kallaður Jóhannes.
av teim lutum sum vórðu sagdir 61 Og teir søgdu við hana, Tað
henni frá Harranum.
er eingin av skyldfólki tínum sum
46 Og Maria segði, Sál mín er kallaður við hesum navni.
setur hátt Harran.
62 Og teir gjørdu tekinir til
76
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faðirs hansara, hvussu hann vildi til frelsu við eftirgevingini av
hava hann kallaðan.
syndum teirra.
63 Og hann bað um eina skrivi- 78 Gjøgnum eymligu miskunn
tavlu, og skrivaði, sigandi, Navn Guðs várs ; við hvørjum dagglæmhansara er Jóhannes. Og tey undr- an av hæddini hevur vitjað oss.
79 At geva ljós til teirra sum sita
aðust øll.
64 Og muður hansara varð upp- í myrkri og í skugga deyðans, at
latin alt fyri eitt, og tunga hansara leiða føtur várar inn á friðarvegin.
loyst, og hann talaði, og prísaði 80 Og barnið vaks, og gjørdist
sterkt í anda, og varð í oyðimørkGuði.
65 Og ótti kom á øll sum dvald- unum til dagin av sýning hans
ust runt umkring tey : og allar hes- fyri Ísrael.
ar framsagnir vórðu ljóðaðar umKAPITUL 2
kring út gjøgnum alt fjallalendi
Judæu.
G tað bar á í teimum døgum
66 Og øll tey sum hoyrdu tær
at tað fór út eitt løgboð frá
løgdu tær niðurfyri í hjørtum sín- Cæsar Augustusi, at allur heimum, sigandi, Hvørsháttar barn skal urin skuldi verða skrásettur.
hesin verða! Og hond Harrans 2 (Og henda skráseting varð
var við honum.
fyrst gjørd tá ið Cy-re´-ni-us var
67 Og faðir hansara Zach-a-rï´-as landsstjóri Sýriulands.)
varð fyltur við Heilaga Andanum, 3 Og øll fóru at verða skrásett,
og propheteraði, sigandi,
hvør og ein inn í egna stað sín.
68 Signaður veri Harrin Guð 4 Og eisini Jóseph fór niðan frá
Ísraels ; tí hann hevur vitjað og Galileu, út úr staðinum Nazareth,
endurloyst fólk sítt,
inn í Judæu, til staðar Dávids, sum
69 Og hevur reist upp eitt frelsu- er kallaður Bethlehem ; (tí hann
horn til okkara í húsi tænara síns var av húsi og ættargrein Dávids :)
Dávids ;
5 At verða skrásettur við Mariu
70 Eins og hann talaði við munni trúlovaða vívi sínum, sum var stór
heilagu propheta sína, sum hava við barn.
verið síðan verøldin byrjaði :
6 Og soleiðis varð tað, at, meðan
71 At vær skuldum verða frelstir tey vóru har, dagarnir vórðu fullfrá fíggindum várum, og frá hond førdir at hon skuldi verða loyst.
alra teirra sum oss hata;
7 Og hon bar fram fyrstafødda
72 At útinna ta miskunn fyri- son sín, og reivaði hann í sveipjáttað til fedra vára, og at minnast ingarklæðir, og legði hann í eina
heilaga sáttmála sín ;
krubbu ; av tí at tað var einkið rúm
73 Eiðin tann sum hann svór fyri teimum í tilhaldshúsinum.
faðir várum Ábrahami,
8 Og tað vóru í sama umráði74 At hann vildi veita oss, at num hirðar dvøljandi á markini,
vær verandi loystir út úr hond haldandi vakt yvir seyðafylgi sínfígginda vára máttum tæna hon- um um náttina.
um uttan ótta,
9 Og, sí, eingil Harrans kom
75 Í heilagleika og rættvísi fram- uppá teir, og dýrd Harrans skein
mi fyri honum, allar dagar lívs várs. runt umkring teir : og teir vórðu
76 Og tú, barn, skalt verða kall- sára ræddir.
aður prophetur hins Hægsta : tí tú 10 Og eingilin segði við teir,
skalt ganga undan andliti Harr- Óttist ikki : tí, sí, eg beri tykkum
ans at fyribúgva vegir hans;
góð tíðindir av miklari frøi, sum
77 At geva fólki hans kunnleika skulu vera fyri alt fólk.
77
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11 Tí tykkum er føddur henda 23 (Sum tað stendur skrivað í
dag í staði Dávids ein Frelsari, lóg Harrans, Hvørt kallkyn sum
sum er Christus Harrin.
opnar móðurlívið skal verða kall12 Og hetta skal vera tykkum að heilagt fyri Harranum ;)
tekin ; Tit skulu finna pinkubarnið 24 Og at ofra eitt sláturoffur
reivað í sveipingarklæðir, liggjandi samsvarandi við tað sum er sagt
í eini krubbu.
í lóg Harrans, Eitt par av turtil13 Og brádliga var tað hjá eingl- dúgvum, ella tvær ungar dúgvur.
inum ein fjøld av hinum himin- 25 Og, sí, tað var ein maður í
ska herskara, prísandi Guði, og Jerusalem, hvørs navn var Símesigandi,
on ; og hin sami maður var rætt14 Dýrd til Guðs í tí hægsta, og vísur og frómur, bíðandi eftir
friður á jørð, góður vilji mótvegis troystan Ísraels : og Heilagi Andin
monnum.
var uppiá honum.
15 Og tað bar á, sum einglarnir 26 Og tað var opinberað honvóru farnir avstað frá teimum inn um av Heilaga Andanum, at
í himin, søgdu hirðarnir hvør til hann skuldi ikki síggja deyða,
annars, Latum okkum nú fara fyrrenn hann hevði sæð Harrans
enntá til Bethlehem, og síggja Christ.
henda lut sum hevur borið á, 27 Og hann kom av Andanum
sum Harrin hevur gjørt kunnan inn í templið : og tá ið foreldrini
okkum.
førdu inn barnið Jesus, at gera fyri
16 Og teir komu við skundi, og hann eftir siðvenju lógarinnar,
funnu Mariu, og Jóseph, og pinku- 28 Tá tók hann hann upp í
armar sínar, og vælsignaði Guð,
barnið liggjandi í eini krubbu.
17 Og tá ið teir høvdu sæð tað, og segði,
gjørdu teir kunna út umkring ta 29 Harri, nú leturt tú tænara tín
framsøgn sum varð søgd teimum fara avstað í friði, samsvarandi við
orð títt :
viðvíkjandi hesum barni.
18 Og øll tey sum hoyrdu tað 30 Tí eygu míni hava sæð frelsu
undraðust á teir lutir sum vórðu tína,
31 Sum tú hevurt fyribúgvið
sagdir teimum av hirðunum.
19 Men Maria varðveiddi allar frammi fyri andliti als fólks ;
hesar lutir, og grundaði yvir teim- 32 Eitt ljós at upplýsa Heidningum í hjarta sínum.
arnar, og dýrd fólks tíns Ísraels.
20 Og hirðarnir vendu aftur, 33 Og Jóseph og móðir hansara
dýrðmetandi og prísandi Guði fyri undraðust á teir lutir sum vórðu
allar teir lutir ið teir høvdu hoyrt talaðir um hann.
og sæð, sum tað varð sagt teimum. 34 Og Símeon vælsignaði tey, og
21 Og tá ið átta dagar vóru full- segði við Mariu móður hansara,
førdir fyri umskeringina av barni- Sí, hetta barn er sett fyri fallið
num, varð navn hansara kallað og reisingina aftur av mongum í
JESUS, sum varð soleiðis nevnt Ísrael ; og fyri eitt tekin sum skal
av einglinum áður enn hann varð verða talað ímót ;
gitin í móðurlívinum.
35 (Ja, eitt svørð skal gata ígjø22 Og tá ið reinsanardagar henn- gnum tína egnu sál við,) at hugsara samsvarandi við lóg Mósesar anirnar hjá mongum hjørtum
vóru fullførdir, førdu tey hann til mega verða opinberaðar.
Jerusalem, at framseta hann fram 36 Og har var ein Anna, ein
prophetinna, dóttir Pha´-nu-el-s,
fyri Harran ;
78

HEILAGA_BIBLIA_NT.indd 78

02-07-2010 18:45:39

ST. LUKAS 3

Prædikan Jóhannesar Doyparans

av As´-er-s ættargrein: hon var við við hann, Sonur, hví hevurt tú svá
miklan aldur, og hevði livað við farið við okkum? sí, faðir tín og
einum ektamanni sjey ár frá ár- eg hava søkt teg syrgjandi.
49 Og hann segði við tey,
unum av jomfrúdómi sínum ;
37 Og hon var ein einkja av Hvussu er tað at tit søktu meg ?
umleið fýrsinstjúgu og fýra árum, vitstu tit ikki, at eg má vera um
sum veik ei frá templinum, men gerning Faðirs míns ?
tænti Guði við føstum og bønum 50 Og tey skiltu ikki ta framsøgn
sum hann talaði til teirra.
nátt og dag.
38 Og hon komandi í teirri løtu 51 Og hann fór oman við teimveitti líkaleiðis Harranum tøkkir, um, og kom til Nazareth, og var
og talaði um hann fyri øllum teim undirgivin teimum : men móðir
sum væntaðu eftir endurloysing í hansara varðveiddi allar hesar
framsagnir í hjarta sínum.
Jerusalem.
39 Og tá ið tey høvdu útint allar 52 Og Jesus tók til í vísdómi
lutir samsvarandi við lóg Harrans, og vøkstri, og í yndi hjá Guði og
vendu tey aftur inn í Galileu, til monnum.
egna staðar síns Nazareth.
KAPITUL 3
40 Og barnið vaks, og gjørdist
Ú, í hinum fimtanda stjórnarsterkt í anda, fyltur við vísdómi :
ári Ti-be´-ri-us-ar Cæsars, Ponog náði Guðs var uppiá honum.
41 Nú, foreldur hansara fóru tius Pilatus verandi landsstjóri av
til Jerusalem hvørt ár við páska- Judæu, og Heródes verandi fjórðingsfúrsti av Galileu, og bróðir
hátíðina.
42 Og tá ið hann var tólv ára hansara Philippus fjórðingsfúrsti
gamalur, fóru tey niðan til Jeru- av I-tu-ræ´-u og av Trach-o-ni´-tis
salem eftir siðvenju hátíðarinnar. umráðinum, og Ly-sa´-ni-as fjórð43 Og tá ið tey høvdu fullført ingsfúrsti av A-bi-le´-ne,
dagarnar, sum tey vendu aftur, 2 An´-nas og Cai´-a-phas verandi
dvaldi barnið Jesus eftir í Jeru- høvuðsprestarnir, kom orð Guðs
salem ; og Jóseph og móðir hans til Jóhannesar sonar Zach-a-rï´-asar í oyðimørkini.
vitstu ikki av tí.
44 Men tey, haldandi hann at 3 Og hann kom inn í alt landið
hava verið í samlaginum, ferðað- runt umkring Jordan, prædikandi
ust eina dagsferð ; og tey søktu dópin av umvending fyri eftirgevhann millum skyldfólks síns og ingina av syndum ;
4 Sum tað stendur skrivað í
kunninga.
45 Og tá ið tey funnu hann ei, bókini við orðunum hjá E-sai´vendu tey aftur aftur til Jerusa- as-i propheti, sigandi, Røddin
á einum rópandi í oyðimørkini,
lem, søkjandi hann.
46 Og tað bar á, at eftir tríggj- Fyribúgvið tit veg Harrans, gerið
ar dagar funnu tey hann í templ- gøtur hans beinar.
inum, sitandi mitt millum læru- 5 Hvør dalur skal verða fyltur,
meistaranna, bæði hoyrandi teir, og hvørt fjall og hvør heygur
skal verða førdur lágur ; og hitt
og spyrjandi teir spurninga.
47 Og allir teir ið hoyrdu hann krókuta skal verða gjørt beint, og
vórðu ovfarnir yvir vitsku hans hinir knortlutu vegir skulu verða
gjørdir slættir ;
og svør.
48 Og tá ið tey sóu hann, vórðu 6 Og alt kjøt skal síggja frelsu
tey ógvað : og móðir hansara segði Guðs.
79
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7 Tá segði hann við mannfjøldina løðu sína ; men dumbuna vil hann
sum kom út at verða doypt av brenna við eldi ósløkkiligum.
honum, O avkom av høggormum, 18 Og mangar aðrar lutir í
hvør hevur ávarað tykkum at flý- formaning síni prædikaði hann
fólkinum.
ggja frá hini komandi vreiðini ?
8 Berið fram tessvegna ávøkstir 19 Men fjórðingsfúrstin Heródverdigir av umvending, og byrjið es, verandi írættasettur av honum
ikki at siga innaní tykkum sjálv- fyri He-ró-di´-as konu Philippusar
um, Vit hava Ábraham til faðirs bróður síns, og fyri øll tey illindir
okkara, tí eg sigi tykkum, At Guð sum Heródes hevði gjørt,
er mentur av hesum steinum at 20 Legði enn hetta afturat øllum, at hann lokaði Jóhannes inni
reisa upp Ábrahami børn.
9 Og nú eisini er øksin løgd at í fongsul.
rótini á trøunum: hvørt træ tess- 21 Nú, meðan alt fólkið varð
vegna sum ber ikki fram góðan doypt, bar tað so á, at Jesus eisini
ávøkst verður høgt niður, og verðandi doyptur, og biðjandi,
himinin varð opnaður,
kastað inn í eldin.
10 Og fólkið spurdi hann, sig- 22 Og Heilagi Andin steig niður
í likamligum skapi sum ein dúgva
andi, Hvat skulu vit tá gera?
11 Hann svarar og sigur við uppá hann, og ein rødd kom frá
tey, Hann ið hevur tveir kyrtlar, himni, sum segði, Tú ert mín
lat hann tilluta honum sum hevur háttelskaði Sonur ; í tær eri eg væl
ongan ; og hann ið hevur mat, lat toknaður.
23 Og Jesus sjálvur byrjaði at
hann gera líkaleiðis.
12 Tá komu eisini tollarar at vera um tríati ára gamalur, og
verða doyptir, og søgdu við hann, var (eins og varð hildið) sonur Jósephs, sum var sonur He´-li,
Meistari, hvat skulu vit gera ?
13 Og hann segði við teir, 24 Sum var sonur Mat´-that-s,
Krevjið ikki meir enn tað sum er sum var sonur Levi, sum var sonur
Mel´-chi, sum var sonur Jan´-na,
tilskilað tykkum.
14 Og hermenninir somuleiðis sum var sonur Jósephs,
kravdu av honum, sigandi, Og hvat 25 Sum var sonur Mat-ta-thi´-asskulu vit gera? Og hann segði við ar, sum var sonur Amosar, sum
teir, Innið harðskap ímót ongum var sonur Na´-um-s, sum var sonur
manni, eiheldur ákærið nakran Es´-li, sum var sonur Nag´-gi,
falsliga ; og verið nøgdir við lønir 26 Sum var sonur Me´-ath-s, sum
var sonur Mat-ta-thi´-as-ar, sum
tykkara.
15 Og sum fólkið var í væntan, var sonur Se´-me-i, sum var sonur
og allir menn grundaðu í hjørtum Jósephs, sum var sonur Juda,
sínum um Jóhannes, hvørt hann 27 Sum var sonur Jo-an´-na, sum
var sonur Rhe´-sa, sum var sonur
var Christus, ella ei ;
16 Svaraði Jóhannes, sigandi við Zo-ro-ba´-bel-s, sum var sonur Satey øll, Eg vissuliga doypi tykkum le´-thi-el-s, sum var sonur Ne´-ri,
við vatni ; men ein máttigari enn 28 Sum var sonur Mel´-chi, sum
eg kemur, tvongina á hvørs skóm var sonur Ad´-di, sum var sonur
eg eri ikki verdugur at loysa upp: Co´-sam-s, sum var sonur El´-mohann skal doypa tykkum við Heil- dam-s, sum var sonur Er-s,
29 Sum var sonur Jo´-si, sum var
aga Andanum og við eldi :
17 Hvørs kastiskuvla er í hond sonur El-i-e´-zer-s, sum var sonur
hans, og hann vil dyggiliga reinska Jo´-rim-s, sum var sonur Mat´gólv sítt, og vil savna hveitið inn í that-s, sum var sonur Levi,
80
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30 Sum var sonur Símeons,
sum var sonur Juda, sum var sonur
Jósephs, sum var sonur Jo´-nan-s,
sum var sonur E-li´-a-kim-s,
31 Sum var sonur Mel-e´-a, sum
var sonur Me´-nan-s, sum var sonur
Mat´-ta-tha, sum var sonur Nathans,
sum var sonur Dávids,
32 Sum var sonur Ísai, sum var
sonur O´-bed-s, sum var sonur Bo´oz-ar, sum var sonur Sal´-mon-s,
sum var sonur Ne-as´-son-s,
33 Sum var sonur A-min´-a-dab-s,
sum var sonur A´-ram-s, sum var
sonur Es´-rom-s, sum var sonur
Pher´-es-ar, sum var sonur Juda,
34 Sum var sonur Jácobs, sum
var sonur Ísaacs, sum var sonur
Ábrahams, sum var sonur Tha´-ra,
sum var sonur Na´-chor-s,
35 Sum var sonur Sa´-ruch-s,
sum var sonur Re´-gau, sum var
sonur Phe´-lec-s, sum var sonur
He´-ber-s, sum var sonur Se´-la,
36 Sum var sonur Cai´-nan-s,
sum var sonur Ar´-phax-ad-s, sum
var sonur Sems, sum var sonur
Nó´-a, sum var sonur La´-mech-s,
37 Sum var sonur Me-thu´-sa-la,
sum var sonur E´-noch-s, sum var
sonur Ja´-red-s, sum var sonur Male´-liel-s, sum var sonur Cai´-nan-s,
38 Sum var sonur E´-nos-ar, sum
var sonur Seths, sum var sonur
Adams, sum var sonur Guðs.

andi, Tað stendur skrivað, At maður skal ikki liva av breyði eina,
men av hvørjum orði Guðs.
5 Og djevulin, takandi hann niðan á eitt høgt fjall, sýndi honum
øll kongadømir heimsins í einum
tíðarbragdi.
6 Og djevulin segði við hann,
Allan henda mátt vil eg geva
tær, og dýrd teirra : tí tað er mær
fingið ; og til hvørssumhelst ið eg
vil gevi eg tað.
7 Um tú tessvegna vilt tilbiðja
meg, skal alt verða títt.
8 Og Jesus svaraði og segði við
hann, Slepp tær afturum meg,
Satan: tí tað stendur skrivað, Tú
skalt tilbiðja Harran Guð tín, og
honum einans skalt tú tæna.
9 Og hann førdi hann til Jerusalem, og setti hann á eitt torn
tempulsins, og segði við hann,
Um tú veri Sonur Guðs, kasta
teg sjálvan niður frá hiðan :
10 Tí tað stendur skrivað, Hann
skal geva einglum sínum álegging
yvir teg, at varða teg :
11 Og í hondum sínum skulu
teir bera teg uppi, at ikki tú á
nakrari tíð slái fót tín ímóti einum steini.
12 Og svarandi segði Jesus við
hann, Tað er sagt, Tú skalt ikki
freista Harran Guð tín.
13 Og tá ið djevulin hevði endað
alla freistingina, fór hann burtur
KAPITUL 4
frá honum í eina tíð.
G Jesus verandi fullur av 14 ¶ Og Jesus kom aftur í kraft
Heilaga Andanum, vendi Andans inn í Galileu : og tað fór
aftur frá Jordan, og varð leiddur út eitt giti um hann gjøgnum alt
av Andanum inn í oyðimørkina,
umráðið runt umkring.
2 Verðandi fjøruti dagar freist- 15 Og hann frálærdi í synagogaður av djevlinum. Og í teimum um teirra, verðandi dýrðmettur
døgunum át hann einkið: og tá ið av øllum.
teir vóru endaðir, hungraði hann 16 ¶ Og hann kom til Nazaumsíðir.
reth, hvar hann hevði verið aldur
3 Og djevulin segði við hann, upp : og, sum siður hansara var,
Um tú veri Sonur Guðs, bjóða fór hann inn í synagoguna á sabbhesum steini at hann verði gjørd- atsdeginum, og stóð upp fyri at
ur breyð.
lesa.
4 Og Jesus svaraði honum, sig- 17 Og tað varð fingin honum
81
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bók E-sai´-as-ar prophets. Og tá uttan Sýriulendingurin Na´-aið hann hevði latið upp bókina, man.
fann hann staðin hvar tað stóð 28 Og øll tey í synagoguni, tá ið
skrivað,
tey hoyrdu hesar lutir, vórðu fylt
18 Andi Harrans er uppiá mær, við vreiði,
av tí at hann hevur salvað meg 29 Og risu upp, og stoyttu
at prædika gleðiboðskapin fyri hann út út staðinum, og leiddu
hinum fátæku ; hann hevur sent hann at eggini á fjallinum hvará
meg at grøða hini hjartabrotnu, staður teirra var bygdur, at tey
at prædika útfrían fyri hinum máttu kastað hann oman eftir
bundnu, og endurheintan av sjón høvdinum.
fyri hinum blindu, at seta í frælsi 30 Men hann, farandi ígjøgnum
miðju teirra, fór leið sína,
tey sum eru knúst,
19 At prædika hitt góðtokkaliga 31 Og kom oman til Ca-per´ár Harrans.
na-um, eins staðar av Galileu, og
20 Og hann læt aftur bókina, lærdi tey á sabbatsdøgunum.
og gav hana aftur til tænarans, og 32 Og tey vóru ovfarin yvir
settist niður. Og eyguni á øllum Guðs-læru hansara : tí orð hansteimum sum vóru í synagoguni ara var við kraft.
vóru fest á hann.
33 ¶ Og í synagoguni var ein
21 Og hann fór undir at siga við maður, sum hevði ein anda av
tey, Henda dag er hesin skrift- einum óreinum djevli, og geylaði
staður uppfyltur í oyrum tykkara. út við harðari rødd,
22 Og øll bóru honum vitni, og 34 Sigandi, Lat okkum aleinar ;
undraðust á tey náðisomu orðini, hvat hava vit at gera við teg, tú
sum útgingu út úr munni hans- Jesus úr Nazareth ? ert tú komin
ara. Og tey søgdu, Er ikki hetta at oyða okkum ? eg kenni teg hvør
tú ert ; Hin Heilagi Guðs.
sonurin hjá Jósephi ?
23 Og hann segði við tey, Tit 35 Og Jesus hartaði hann, sigvilja vissuliga siga við meg hetta andi, Halt tøgn tíni, og kom út úr
orðtakið, Lækni, grøð teg sjálv- honum. Og tá ið djevulin hevði
an: hvatsumhelst ið vit hava hoyrt kastað hann í miðjuna, kom hann
gjørt í Ca-per´-na-um, ger eisini út úr honum, og meinaði hann ei.
36 Og tey vórðu øll ógvað, og
her í landi tínum.
24 Og hann segði, Sanniliga talaðu sín ámillum, sigandi, Hvat
sigi eg tykkum, Eingin prophetur eitt orð er hetta! tí við myndugverður viðurkendur í sínum egna leika og kraft býður hann hinum
óreinu andunum, og teir koma
landi.
25 Men eg sigi tykkum av sonn- út.
um, mangar einkjur vóru í Ísrael 37 Og gitið um hann fór út inn
á døgum E-li´-as-ar, tá ið himinin í hvønn stað av landinum runt
varð lokaður trý ár og seks mán- umkring.
aðir, tá ið mikil hungursneyð var 38 ¶ Og hann reistist út úr synagoguni, og fór inn í hús Símonar.
út gjøgnum alt landið ;
26 Men at ongari teirra varð Og móðir konu Símonar var tikin
E-li´-as sendur, uttan at Sa-rep´- við eini miklari hitasótt ; og teir
tu, einum staði av Si´-don, at eini bønaðu hann fyri hana.
39 Og hann stóð yvir henni, og
kvinnu sum var ein einkja.
27 Og mangir spitalskir vóru í hartaði hitasóttina ; og hon fór frá
Ísrael á tíð El-i-se´-us-ar prophets ; henni : og alt fyri eitt reistist hon
og eingin teirra varð reinsaður, og tænti teimum.
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40 ¶ Nú, tá ið sólin var farandi
til viðar, øll tey sum høvdu nakran
sjúkan við ymsum sjúkdómum
førdu tey til hansara ; og hann
legði hendur sínar á hvønn og ein
av teimum, og grøddi tey.
41 Og djevlar eisini komu út úr
mongum, geylandi út, og sigandi, Tú ert Christus, Sonur Guðs.
Og hartandi teir loyvdi hann teim
ei at tala : tí teir vitstu at hann var
Christus.
42 Og tá ið tað var dagur, fór
hann avstað og fór inn á ein oyðistað : og fólkið søkti hann, og kom
til hansara, og helt honum aftur,
at hann skuldi ei fara burtur frá
teimum.
43 Og hann segði við tey, Eg
má prædika kongadømi Guðs fyri
øðrum staðum eisini : tí tessvegna
eri eg sendur.
44 Og hann prædikaði í synagogunum av Galileu.

fjøld av fiskum: og garn teirra
skrædnaði.
7 Og teir veittraðu til lagsmanna
sína, sum vóru í hinum bátinum,
at teir skuldu koma og hjálpa
teimum. Og teir komu, og fyltu
báðar bátarnar, so at teir tóku at
søkka.
8 Tá ið Símon Pætur sá tað, fell
hann niður við Jesu knø, sigandi,
Far burt frá mær ; tí eg eri ein
syndafullur maður, O Harri.
9 Tí hann var ovfarin, og allir
sum vóru við honum, yvir dráttin
av fiskunum sum teir høvdu fingið :
10 Og soleiðis var eisini Jácob,
og Jóhannes, synir Zeb-e-de´-us-ar,
sum vóru lagsmenn Símonar. Og
Jesus segði við Símon, Óttast ikki;
hiðanfrá skalt tú veiða menn.
11 Og tá ið teir høvdu ført bátar
sínar til lands, yvirgóvu teir alt,
og fylgdu honum.
12 ¶ Og tað bar á, tá ið hann
var í einum ávísum staði, sí ein
KAPITUL 5
maður fullur av spitalskni : hvør
G tað bar á, at, sum fólkið síggjandi Jesus fell á andlit sítt,
trýstist uppá hann at hoyra og bønaði hann, sigandi ; Harri,
orð Guðs, stóð hann við Gen-nes´- um tú vilt, tú kanst gera meg
a-ret-s vatnið,
reinan.
2 Og sá tveir bátar liggjandi við 13 Og hann rætti fram hond
vatnið : men fiskimenninir vóru sína, og nam við hann, sigandi, Eg
farnir út úr teim, og vóru tváandi vil : veri tú reinur. Og alt fyri eitt
gørn síni.
fór spitalsknin burtur frá honum.
3 Og hann fór inn í ein av bátun- 14 Og hann álegði honum at
um, sum var Símonar, og bað hann siga ongum manni frá : men far,
at hann vildi trýsa út eitt sindur og sýn teg fyri prestinum, og ofra
frá landi. Og hann settist niður, og fyri reinsan tína, samsvarandi
lærdi fólkið út úr bátinum.
sum Móses beyð, fyri ein vitnis4 Nú, tá ið hann hevði givist burð yvirfyri teimum.
at tala, segði hann við Símon, 15 Men so mikið meira fór tað
Legg út á dýpið, og slepp niður eitt giti út umkring um hann : og
gørnum tínum fyri ein drátt.
miklar mannfjøldir komu saman
5 Og svarandi segði Símon við at hoyra, og at verða grøddar av
hann, Meistari, vit hava strevað honum frá veikleikum sínum.
alla náttina, og hava einkið fingið : 16 ¶ Og hann hevði seg undan
hóast hetta eftir orði tínum vil eg inn í oyðimørkina, og bað.
sleppa niður garninum.
17 Og tað hendi á einum
6 Og tá ið teir høvdu hetta ávísum degi, sum hann var
gjørt, kringsettu teir eina stóra frálærandi, at har vóru Pharise83
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Ein sjúkur av lamninginum verður grøddur

arar og lærumeistarar av lógini 28 Og hann eftirlæt alt, reis
sitandi hjá, sum vóru komnir upp, og fylgdi honum.
út úr hvørjum býi av Galileu, og 29 Og Levi gjørdi honum eina
Judæu, og Jerusalem: og kraft mikla veitslu í egnu húsum sínHarrans var til staðar at grøða tey. um : og har var eitt stórt samlag
18 ¶ Og, sí, menn førdu í eini av tollarum og av øðrum sum
song ein mann sum var tikin við sótu niðri við teimum.
lamningi : og teir søktu middul at 30 Men teirra skriftlærdu og
føra hann inn, og at leggja hann Pharisearar knarraðu ímóti læruframmi fyri honum.
sveinum hansara, sigandi, Hví eta
19 Og tá ið teir kundu ei finna tit og drekka saman við tollarum
við hvørji leið teir máttu føra hann og syndarum ?
inn uppá grund av mannfjøldini, 31 Og svarandi segði Jesus við
fóru teir upp á tekjuna, og sigu teir, Teim ið eru heilir tarvast ikki
hann niður gjøgnum taksteinar- lækna ; men teim ið eru sjúkir.
nar við legu hansara inn í miðjuna 32 Eg kom ikki at kalla hinar
rættvísu, men syndarar til umframmi fyri Jesusi.
20 Og tá ið hann sá trúgv teirra, vendingar.
segði hann við hann, Maður, 33 ¶ Og teir søgdu við hann,
syndir tínar eru fyrigivnar tær.
Hví fasta lærusveinar Jóhannesar
21 Og hinir skriftlærdu og Pha- ofta, og halda bønir, og líkaleiðis
riseararnir tóku at umhugsast, lærusveinar Pharisearanna ; men
sigandi, Hvør er hesin, sum talar tínir eta og drekka?
Guðs-spottanir ? Hvør kann fyri- 34 Og hann segði við teir, Kunnu
geva syndir, uttan Guð aleinaur ? tit fáa børn brúðarkamarsins at
22 Men tá ið Jesus varnaðist fasta, meðan brúðgómurin er hjá
hugsanir teirra, segði hann svar- teimum ?
andi við teir, Hvat umhugsa tit í 35 Men teir dagar vilja koma, tá
ið brúðgómurin skal verða tikin
hjørtum tykkara ?
23 Hvørt er lættari, at siga, burtur frá teimum, og tá skulu
Syndir tínar veri fyrigivnar tær ; tey fasta í teimum døgum.
36 ¶ Og hann talaði teimum
ella at siga, Rís upp og gakk ?
24 Men at tit mega vita at Menn- eisini eina dømisøgu ; Eingin
iskjusonurin hevur mátt uppiá jørð maður setur eitt stykki av einum
at fyrigeva syndir, (segði hann við nýggjum klæði uppá eitt gamalt ;
hin sjúka av lamninginum,) Eg sigi um annars, tá bæði hitt nýggja ger
tær, Reis teg, og tak upp legu tína, eina skræðing, og tað stykkið sum
varð tikið út úr tí nýggja einast ikki
og far inn í hús títt.
25 Og í stundini reis hann upp saman við tí gamla.
frammi fyri teimum, og tók upp 37 Og eingin maður setur nýtt
tað hvará hann lá, og fór avstað vín inn í gamlar fløskur ; annars
heim til egnu húsa sína, dýrðmet- vil hitt nýggja vínið bresta fløskurandi Guð.
nar, og verða stoytnað, og fløskur26 Og tey vórðu øll ógvað, og nar skulu týnast.
tey dýrðmettu Guð, og vórðu 38 Men nýtt vín má verða sett
fylt við ótta, sigandi, Vit hava sæð inn í nýggjar fløskur ; og bæði
undarligar lutir í dag.
verða varðveidd.
27 ¶ Og eftir hesar lutir fór hann 39 Eingin maður eisini havandi
fram, og sá ein tollara, nevndan drukkið gamalt vín beinanvegLevi, sitandi við tollheimubúðina : in tráar nýtt : tí hann sigur, Hitt
og hann segði við hann, Fylg mær. gamla er betri.
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11 Og teir vórðu fyltir við øði ;
KAPITUL 6
og samtalaðu hvør við annan
G tað hendi á øðrum sabbat- hvat teir máttu gera við Jesus.
inum eftir hin fyrsta, at hann 12 Og tað bar á í teimum
fór ígjøgnum korn akrarnar ; og døgunum, at hann fór út á eitt
lærusveinar hansara slitu øksini fjall at biðja, og helt áfram alla
av korni, og ótu, gníggjandi tey í nátt í bøn til Guðs.
13 ¶ Og tá ið tað var dagur,
hondum sínum.
2 Og ávísir av Pharisearunum kallaði hann til sín lærusveinar
søgdu við teir, Hví gera tit tað sínar : og av teimum valdi hann
sum er ikki lógligt at gera á sabb- tólv, hvørjar eisini hann nevndi
apostlar ;
atsdøgunum ?
3 Og svarandi teimum segði 14 Símon (hvønn hann eisini
Jesus, Hava tit ikki lisið so mikið nevndi Pætur,) og Andreas bróðsum hetta, hvat Dávid gjørdi, tá ur hansara, Jácob og Jóhannes,
ið sjálvur hann var ein hungraður, Philippus og Bartholomæus,
15 Matthæus og Thomas, Jácob
og teir sum vóru við honum ;
4 Hvussu hann fór inn í hús son Al-phæ´-us-ar, og Símon kallaðGuðs, og tók og át sýnisbreyðini, an Ze-lo´-tes,
og gav eisini til teirra sum vóru við 16 Og Judas bróður Jácobs, og
honum ; sum tað er ikki lógligt at Judas Iscariot, sum eisini var svíkjarin.
eta uttan hjá prestunum aleina?
5 Og hann segði við teir, At 17 ¶ Og hann kom oman við
Menniskjusonurin er Harri eisini teimum, og stóð á slættanum, og
flokkurin av lærusveinum hanshjá sabbatinum.
6 Og tað bar á eisini á einum ara, og ein mikil fjøld av fólki út
øðrum sabbati, at hann fór inn í úr allari Judæu og Jerusalem, og
synagoguna og frálærdi : og har frá sævarstrondini av Týrus og
var ein maður hvørs høgra hond Si´-don, sum komu at hoyra hann,
og at verða grødd frá sjúkdómum
var visnað.
7 Og hinir skriftlærdu og Pha- sínum ;
riseararnir eygleiddu hann, hvørt 18 Og tey sum vóru plágað við
hann vildi grøða á sabbatsdeg- óreinum andum : og tey vórðu
inum ; at teir máttu finna eina grødd.
19 Og heila mannfjøldin søkti
ákæru ímóti honum.
8 Men hann kendi hugsanir at nema við hann: tí tað fór magn
teirra, og segði til mansins sum út frá honum, og grøddi tey øll.
hevði hina visnaðu hondina, Reis 20 ¶ Og hann lyfti upp eygum
teg upp, og statt fram í miðjuna. sínum á lærusveinar sínar, og
segði, Vælsignaðir veri tit fátæku :
Og hann reistist og stóð fram.
9 Síðan segði Jesus við teir, Eg tí tykkara er kongadømi Guðs.
vil spyrja tykkum ein lut ; Er tað 21 Vælsignaðir eru tit ið hungra
lógligt á sabbatsdøgunum at gera nú ; tí tit skulu verða mettaðir.
gott, ella at gera ilt ? at frelsa lív, Vælsignaðir eru tit ið gráta nú ; tí
tit skulu læa.
ella at oyða tað ?
10 Og hyggjandi runt umkring 22 Vælsignaðir eru tit, tá ið
uppá teir allar, segði hann við menn skulu hata tykkum, og tá ið
mannin, Strekk fram hond tína. teir skulu skilja tykkum frá samlagi
Og hann so gjørdi : og hond hans- teirra, og skulu brigsla tykkum, og
ara varð gjørd aftur heil eins og kasta út navn tykkara sum ilt, fyri
Menniskjusonarins søk.
hin.
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23 Fegnist tit á tí degi, og loypið Hægsta : tí hann er góður við tey
av frøi : tí, sí, endurgjald tykkara er ótakksomu og við tey illu.
mikið í himni: tí á líkan hátt gjør- 36 Verið tit tessvegna miskunndu fedrar teirra við prophetarnar. samir, eins og Faðir tykkara eisini
24 Men vei tykkum sum eru er miskunnsamur.
ríkir! tí tit hava tikið við troystan 37 Dømið ikki, og tit skulu ikki
tykkara.
verða dømdir : fordømið ikki, og
25 Vei tykkum sum eru mettir! tit skulu ikki verða fordømdir :
tí tit skulu hungra. Vei tykkum fyrigevið, og tykkum skal verða
sum nú læa! tí tit skulu syrgja og fyrigivið :
gráta.
38 Gevið, og tykkum skal verða
26 Vei tykkum, tá ið allir menn givið ; gott mál, stappað niður, og
skulu tala væl um tykkum ! tí rist saman, og rennandi yvir, skulu
soleiðis gjørdu fedrar teirra við menn geva inn í fang tykkara. Tí
hinar følsku prophetar.
við hinum sama máli sum tit mála
27 ¶ Men eg sigi tykkum sum við skal tað verða mált til tykkara
hoyra, Elskið fíggindar tykkara, aftur.
gerið gott mót teimum sum hata 39 Og hann talaði eina dømitykkum,
søgu til teirra, Kann hin blindi
28 Vælsignið tey sum banna leiða hin blinda? skulu teir ikki
tykkum, og biðið fyri teimum báðir falla inn í veitina?
sum illviljaliga brúka tykkum.
40 Lærusveinurin er ikki oman29 Og honum sum slær teg á fyri meistara sínum: men hvør og
annan vangan bjóða hin við; og ein sum er fullkomin skal verða
honum sum tekur burt kápu tína eins og meistari hansara.
sýt ikki at taka kyrtil tín við.
41 Og hví skoðart tú flísina sum
30 Gev til hvørs mans sum er í eyga bróðurs tíns, men varnarbiður frá tær ; og frá honum sum st ei bjálkan sum er í tínum egna
tekur burt góðs títt bið ikki um eyga ?
tað aftur.
42 Ella hvussu kanst tú siga við
31 Og eins og tit vildu at menn bróður tín, Bróðir, lat meg toga
skuldu gjørt mót tykkum, gerið út flísina sum er í eyga tínum, tá
tit eisini mót teimum líkaleiðis.
ið tú sjálvur skoðart ikki bjálkan
32 Tí um tit elski teir sum elska sum er í tínum egna eyga? Tín
tykkum, hvørja tøkk hava tit ? tí hyklari, kasta út fyrst bjálkan út
syndarar eisini elska teir sum úr tínum egna eyga, og tá skalt
elska teir.
tú síggja klárliga at hála út flísina
33 Og um tit geri gott mót sum er í eyga bróðurs tíns.
teimum sum gera gott mót tykk- 43 Tí eitt gott træ ber ikki fram
um, hvørja tøkk hava tit ? tí synd- spiltan ávøkst ; eiheldur ber eitt
arar eisini gera enntá hitt sama.
spilt træ fram góðan ávøkst.
34 Og um tit læni til teirra frá 44 Tí hvørt træ verður kent av
hvørjum tit vóna at móttaka aftur, sínum egna ávøksti. Tí av tornhvørja tøkk hava tit? tí syndarar um henta menn ikki fikur, ella av
eisini læna til syndara, at mót- tornarunni henta teir vínber.
taka eins mikið aftur.
45 Ein góður maður út úr góðu
35 Men elskið tit fíggindar tykk- goymslu hjarta síns ber fram tað
ara, og gerið gott, og lænið, vón- sum er gott ; og ein óndur maður
andi eftir ongum aftur ; og endur- út úr óndu goymslu hjarta síns ber
gjald tykkara skal vera mikið, og fram tað sum er ónt : tí av yvirflóð
tit skulu vera børnini hjá hinum hjartans mælir muður hans.
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46 ¶ Og hví kalla tit meg,
Harra, Harra, og gera ei teir lutir
sum eg sigi ?
47 Hvørsumhelst ið kemur til
mín og hoyrir framsagnir mínar,
og ger tær, eg vil sýna tykkum við
hvønn hann er líkur :
48 Hann er líkur einum manni
sum bygdi eitt hús, og gróv djúpt,
og legði grundina uppá ein klett :
og tá ið flóðin reis, bardi streymurin ógvusligani uppá tað húsið,
og kundi ikki skaka tað : tí tað var
grundað uppá ein klett.
49 Men hann sum hoyrir og
ger ikki, er líkur einum manni
sum uttan grundvøll bygdi eitt
hús uppá jørðina ; ímóti hvørjum
streymurin bardi ógvusligani, og
alt fyri eitt fell tað ; og oyðileggingin av tí húsi var mikil.

meg sjálvan verdugan at koma til
tín: men sig í einum orði, og tænari mín skal verða grøddur.
8 Tí eg eisini eri ein maður
settur undir harradømi, havandi
undir mær hermenn, og eg sigi
við ein, Far, og hann fer ; og við
ein annan, Kom, og hann kemur ;
og við tænara mín, Ger hetta, og
hann ger tað.
9 Tá ið Jesus hoyrdi hesar lutir,
undraðist hann á hann, og vendi
sær íkring, og segði við fólkið sum
fylgdi honum, Eg sigi tykkum, Eg
havi ei funnið so mikla trúgv, nei,
ikki í Ísrael.
10 Og teir sum vóru sendir,
komandi aftur til hússins, funnu
tænaran frískan sum hevði verið
sjúkur.
11 ¶ Og tað bar á dagin eftir,
at hann fór inn í ein stað kallaðan
KAPITUL 7
Na´-in ; og mangir av lærusveinum
Ú, tá ið hann hevði endað hansara fóru við honum, og mikið
allar framsagnir sínar í fólk.
áhoyrn fólksins, fór hann inn í 12 Nú, tá ið hann kom nær til
staðarportursins, sí, tað varð ein
Ca-per´-na-um.
2 Og tænarin hjá einum ávísum deyður maður borin út, einasti
hundraðsovasta, hvør var honum sonur móður sínar, og hon var ein
kærur, var sjúkur, og lá fyri deyð- einkja : og mikið fólk úr staðinum
var við henni.
anum.
3 Og tá ið hann hoyrdi um 13 Og tá ið Harrin sá hana,
Jesus, sendi hann til hansara hinar hevði hann várkunn við henni, og
elstu Jødanna, bønandi hann at segði við hana, Grát ikki.
hann vildi koma og grøða tæn- 14 Og hann kom og nam við
børuna : og teir sum bóru hann
ara sín.
4 Og tá ið teir komu til Jesu, stóðu stillir. Og hann segði, Ungi
bønaðu teir hann í stundini, sig- maður, eg sigi tær, Reis teg.
andi, At hann var verdugur fyri 15 Og hann sum var deyður settist upp, og tók at tala. Og hann lat
hvønn hann skuldi gera hetta :
5 Tí hann elskar tjóð okkara, móður hansara hann.
og hann hevur bygt okkum eina 16 Og har kom ein ótti á øll : og
tey dýrðmettu Guð, sigandi ; At
synagogu.
6 Tá fór Jesus við teimum. Og ein mikil prophetur er stigin upp
tá ið hann var nú ei fjart frá hús- okkara millum ; og, At Guð hevur
inum, sendi hundraðsovastin vin- vitjað fólk sítt.
ir til hansara, sigandi við hann, 17 Og henda umtala um hann
Harri, ger tær ongar ónáðir : tí eg fóru út gjøgnum alla Judæu, og út
eri ei verdugur at tú skuldirt kom- gjøgnum alt umráðið runt umkring.
18 Og lærusveinar Jóhannesar
ið inn undir tak mítt :
7 Hvørsvegna eg eiheldur helt sýndu honum um allar hesar lutir.
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Vitnisburður Christs um Jóhannes

19 ¶ Og Jóhannes kallandi til er tað ikki ein størri prophetur
sín tveir av lærusveinum sínum enn Jóhannes Doyparin: men
sendi teir til Jesu, sigandi, Ert hann sum er minstur í kongadømi
tú hann sum skuldi koma ? ella Guðs er størri enn hann.
29 Og alt fólkið sum hoyrdi
vænta vit eftir einum øðrum ?
20 Tá ið menninir vóru komnir hann, og tollararnir, rættvísgjørtil hansara, søgdu teir, Jóhannes du Guð, verðandi doypt við dópi
Doypari hevur sent okkum til Jóhannesar.
tín, sigandi, Ert tú hann ið skuldi 30 Men Phariseararnir og hinir
koma ? ella vænta vit eftir einum lógkønu vrakaðu ráðagerð Guðs
mót teimum sjálvum, ei verðandi
øðrum ?
21 Og í tí sama tíma grøddi doyptir av honum.
hann mong frá veikleikum teirra 31 ¶ Og Harrin segði, Við hvat
og plágum, og frá illum andum ; skal eg tá líkna menninar av hesi
og mongum sum vóru blind gav ætt ? og hvørjum eru teir líkir ?
32 Teir eru líkir børnum sitandi
hann sjón.
22 Svarandi segði Jesus tá á torginum, og kallandi hvør á
við teir, Farið leið tykkara, og annan, og sigandi, Vit hava floytað
sigið Jóhannesi hvørjar lutir tit yvirfyri tykkum, og tit hava ikki
hava sæð og hoyrt ; hvussu ið tey dansað ; vit hava harmað fyri tykkblindu síggja, tey lamnu ganga, um, og tit hava ikki grátið.
tey spitølsku verða reinsað, tey 33 Tí Jóhannes Doyparin kom
deyvu hoyra, tey deyðu verða hvørki etandi breyð ella drekkreist, fyri teimum fátæku verður andi vín ; og tit siga, Hann hevur
ein djevul.
gleðiboðskapurin prædikaður.
23 Og vælsignaður er hann, 34 Menniskjusonurin er komin
hvørsumhelst ið ei skal fáa mein- etandi og drekkandi ; og tit siga,
Sí ein átufrekan mann, og ein vínboga í mær.
24 ¶ Og tá ið boðberar Jóhann- svølg, ein vin hjá tollarum og syndesar vóru farnir avstað, fór hann arum!
undir at tala til fólksins viðvíkjandi 35 Men vísdómur er rættvísJóhannesi. Hvat fóru tit út í oyði- gjørdur av øllum børnum sínum.
mørkina fyri at síggja ? Ein sev- 36 ¶ Og ein av Pharisearunum
tráaði hann at hann vildi eta
legg skakaðan við vindinum ?
25 Men hvat fóru tit út fyri hjá sær. Og hann fór inn í hús
at síggja ? Ein mann klæddan í Pharisearans, og settist niður til
mjúkan búnað ? Sí, teir sum eru matar.
yvirdádiga klæddir, og liva marg- 37 Og, sí, ein kvinna í staðinum, sum var ein syndarinna, tá
lætisliga, eru í kongshøllum.
26 Men hvat fóru tit út fyri ið hon vitsti at Jesus sat til matar
at sjá ? Ein prophet ? Ja, eg sigi í húsi Pharisearans, kom við eini
tykkum, og mikið meira enn ein alabasturkrukku av salvu,
38 Og stóð við føtur hansara
prophet.
27 Hesin er hann, um hvønn aftanfyri hann grátandi, og tók
tað stendur skrivað, Sí, eg sendi at tváa føtur hansara við tárum,
sendiboð mítt undan andliti tín- og turkaði teir við høvuðhárum
um, hvørt skal fyribúgva veg tín sínum, og kysti føtur hansara, og
salvaði teir við salvuni.
undan tær.
28 Tí eg sigi tykkum, Millum 39 Nú, tá ið Pharisearin sum
teirra sum eru føddir av kvinnum hevði boðið honum sá tað, talaði
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hann innan í sær sjálvum, siganKAPITUL 8
di, Hesin maður, um hann var
G tað bar á aftaná, at
ein prophetur, vildi havt vitað
hann fór út gjøgnum hvønn
hvør og hvørsháttar kvinna henda
er sum nemur við hann: tí hon er stað og hvørja bygd, prædikandi
og sýnandi glaðu tíðindir kongaein syndari.
40 Og Jesus takandi til orða dømis Guðs : og teir tólv vóru við
segði við hann, Símon, eg havi honum,
eitthvørt at siga við teg. Og hann 2 Og ávísar kvinnur, sum vóru
vorðnar grøddar av illum andum
sigur, Meistari, sig áfram.
41 Tað var ein ávísur áognari og veikleikum, Maria kallað Magsum hevði tveir skuldnarar : tann da-le´-na, út úr hvørji fóru sjey
eini skyldaði fimm hundrað den- djevlar,
3 Og Jó-an´-na kona Chu´-za búarar, og hin fimti.
42 Og tá ið teir høvdu einkið at stjóra Heródesar, og Súsanna, og
gjalda, rætt og slætt fyrigav hann mangar aðrar, sum tæntu honum
teim báðum. Sig mær tí, hvør av av fíggjarevnum sínum.
4 ¶ Og tá ið nógv fólk vóru
teimum vil elska hann mest ?
43 Símon svaraði og segði, Eg savnað saman, og vóru komin
rokni við at hann, hvørjum hann til hansara út úr hvørjum staði,
fyrigav mest. Og hann segði við talaði hann við eini dømisøgu :
5 Ein sáðmaður fór út at sáa
hann, Tú hevurt rættliga dømt.
44 Og hann vendi sær til kvinn- sáð sítt : og sum hann sáaði, sumt
unnar, og segði við Símon, Sært fell við vagkantin ; og tað varð
tú hesa kvinnu ? Eg kom inn í hús traðkað niður, og fulgarnir í lufttítt, tú gavst mær einkið vatn fyri ini ótu tað upp.
føtur mínar : men hon hevur tváað 6 Og sumt fell uppá ein klett ;
føtur mínar við tárum, og turkað og so skjótt sum tað var sprottið
upp, følnaði tað burtur, av tí at tí
teir við høvuðhárum sínum.
45 Tú gavst mær ongan koss : vantaði vætu.
men henda kvinna síðan ta tíð eg 7 Og sumt fell millum torna ;
kom inn hevur ikki givist at kyssa og tornirnir spruttu upp við tí, og
køvdu tað.
føtur mínar.
46 Høvur mítt við olju tú ei 8 Og annað fell á góða jørð, og
salvaðirt : men henda kvinna hev- spratt upp, og bar ávøkst hundraðfalt. Og tá ið hann hevði sagt
ur salvað føtur mínar við salvu.
47 Hvørsvegna eg sigi við teg, hesar lutir, rópaði hann, Hann
Syndir hennara, sum eru mangar, ið hevur oyru at hoyra, lat hann
eru fyrigivnar ; tí hon elskaði mik- hoyra.
ið : men hvørjum lítið er fyrigivið, 9 Og lærusveinar hansara spurdu hann, sigandi, Hvat mátti henda
hin sami elskar lítið.
48 Og hann segði við hana, dømisøga verið ?
10 Og hann segði, Tykkum er
Syndir tínar eru fyrigivnar.
49 Og teir sum sótu til matar tað givið at kenna loyndardómar
við honum byrjaðu at siga innaní kongadømis Guðs : men fyri øðrsær sjálvum, Hvør er hesin sum um í dømisøgum ; at síggjandi tey
máttu ikki síggja, og hoyrandi tey
fyrigevur syndir eisini ?
50 Og hann segði til kvinnunn- máttu ikki skilja.
ar, Trúgv tín hevur frelst teg ; far í 11 Nú, dømisøgan er henda :
Sáðið er orð Guðs.
friði.
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Christus stillar ein storm

12 Tey við vagkantin eru tey ávísum degi, at hann fór inn í ein
sum hoyra ; síðan kemur djevulin, bát við lærusveinum sínum: og
og tekur burt orðið út úr hjørtum hann segði við teir, Latum okkum
teirra, at ikki tey skuldu trúgva og fara yvirum hinumegin vatnið.
Og teir løgdu út.
verða frelst.
13 Tey á klettinum eru tey, sum, 23 Men sum teir sigldu sovnaði
tá ið tey hoyra, taka við orðinum hann: og tað kom niður ein stormvið frøi ; og hesi hava onga rót, ur í vindi á vatnið ; og teir vórðu
sum í eina stund trúgva, og á fyltir við vatni, og vóru í váða.
24 Og teir komu til hansara,
freistingartíð falla frá.
14 Og tað sum fell millum torna og vaktu hann, sigandi, Meistari,
eru tey, sum, tá ið tey hava hoyrt, meistari, vit glatast. Tá reistist
fara út, og verða køvd við sorgum hann, og hartaði vindin og bralog ríkidømum og njótingum av an vatnsins : og tey steðgaðu, og
hesum lívi, og bera ongan ávøkst har varð stilli.
25 Og hann segði við teir, Hvar
til fullkomningar.
15 Men tað á teirri góðu jørð- er trúgv tykkara? Og teir verandi
ini eru tey, sum í einum ærligum ræddir, undraðust, sigandi hvør
og góðum hjarta, havandi hoyrt við annan, Hvørsháttar maður er
orðið, varðveita tað, og bera fram hesin! tí hann býður enntá vindunum og vatninum, og tey lýða hann.
ávøkst við tolmóði.
16 ¶ Eingin maður, tá ið hann 26 ¶ Og teir komu fram í landhevur kveikt eitt kertaljós, hylur inum hjá Gad-a-ren´-unum, sum er
tað við einum keraldi, ella setur yvirav Galileu.
tað undir eina song ; men setur 27 Og tá ið hann fór fram á land,
tað í ein kertastaka, at tey sum møtti honum út úr staðinum ein
ávísur maður, sum hevði djevlar
koma inn mega síggja ljósið.
17 Tí einkið er loynt, sum ei langa tíð, og var í ongum klæðum,
skal verða gjørt eyðsýnt ; eiheldur eiheldur varð støðugur í nøkrum
nakar lutur fjaldur, sum ei skal húsi, men í grøvunum.
verða kunnugur og koma út um- 28 Tá ið hann sá Jesus, rópaði
hann út, og fell niður frammi fyri
kring.
18 Gevið gætur tessvegna hvus- honum, og við harðari rødd segði,
su tit hoyra ; tí hvørsumhelst ið Hvat havi eg at gera við teg, Jesus,
hevur, til hansara skal verða givið ; tú Sonur Guðs mest høga ? Eg
og hvørsumhelst ið hevur ikki, frá bøni teg, pínsla meg ei.
honum skal verða tikið enntá tað 29 (Tí hann hevði boðið tí
óreina andanum at koma út úr
sum hann tykist at hava.
19 ¶ Tá komu til hansara móð- manninum. Tí oftsinnis hevði
ir hansara og brøður hansara, og hann fangað hann: og hann varð
kundu ei koma at honum fyri hildin bundin við ketum og í
fótleinkjum ; og hann breyt bondtroðkanini.
20 Og tað varð sagt honum av ini, og varð drivin av djevlinum
ávísum sum søgdu, Móðir tín og inn í oyðimørkina.)
brøður tínir standa fyri uttan, 30 Og Jesus spurdi hann, sigtráandi at síggja teg.
andi, Hvat er navn títt ? Og hann
21 Og hann svaraði og segði við segði, Legjón: tí mangir djevlar
tey, Móðir mín og brøður mínir vóru farnir inn í hann.
eru hesi sum hoyra orð Guðs, og 31 Og teir bønaðu hann, at
gera tað.
hann vildi ikki bjóða teimum at
22 ¶ Nú, tað hendi á einum fara út inní djúpið.
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32 Og tað var har eitt fylgi av 42 Tí hann hevði eina einastu
mongum svínum á biti á fjallin- dóttur, umleið tólv ár til aldurs,
um: og teir bønaðu hann at hann og hon lá at doyggja. Men sum
vildi loyva teimum at farið inn í hann fór trongdi fólkið hann.
43 ¶ Og ein kvinna havandi
tey. Og hann loyvdi teimum.
33 Tá fóru djevlarnir út úr bróðsótt tólv ár, sum hevði oytt
manninum, og fóru inn í svínini : alt sítt livibreyð uppá læknar,
og fylgið rann harðliga omaneftir eiheldur kundi verða grødd av
einum brøttum staði inn í vatnið, nøkrum,
44 Kom aftanfyri hann, og
og vórðu kódnað.
34 Tá ið teir sum føddu tey sóu nam við faldin á klæði hansara ;
hvat var gjørt, flýddu teir, og fóru og í stundini steðgaði blóðkelda
og søgdu frá tí í staðinum og á hennara.
45 Og Jesus segði, Hvør nam
landinum.
35 Tá fóru tey út at sjá hvat var við meg? Tá ið øll noktaðu, søgdu
gjørt ; og komu til Jesu, og funnu Pætur og teir sum vóru við honmannin, út úr hvørjum djevlarnir um, Meistari, mannfjøldin treingvóru farnir avstað, sitandi við ir teg og trýstir teg, og sigurt tú,
føtur Jesu, klæddan, og í sínum Hvør nam við meg ?
rætta sinni : og tey vórðu rædd.
46 Og Jesus segði, Onkur hevur
36 Teir eisini sum sóu tað søg- nomið við meg : tí eg varnist, at
du teimum við hvørjum midlum magn er gingið út úr mær.
hann ið var heltikin við djevlun- 47 Og tá ið kvinnan sá at hon var
ikki fjald, kom hon piprandi, og
um varð grøddur.
37 ¶ Øll mannfjøldin úr landi- fallandi niður frammi fyri honum,
num hjá Gad-a-ren´-unum runt um- upplýsti hon honum frammi fyri
kring tá bønaði hann at fara burt- øllum fólkinum fyri hvørja grund
ur frá teimum ; tí tey vóru tikin hon hevði nomið við hann, og
við miklum ótta : og hann fór upp hvussu hon varð grødd í stundini.
48 Og hann segði við hana,
inn í bátin, og vendi aftur aftur.
38 Nú, maðurin út úr hvørjum Dóttir, ver við góða uggan: trúgv
djevlarnir vóru farnir avstað bøn- tín hevur gjørt teg heila; far í friði.
aði hann at hann mátti verða hjá 49 ¶ Meðan hann enn talaði,
honum: men Jesus sendi hann kemur ein frá húsi stjórnarans av
synagoguni, sigandi við hann,
avstað, sigandi,
39 Vend aftur til egnu húsa tína, Dóttir tín er deyð ; ónáða ikki
og sýn hvussu miklar lutir Guð Meistaran.
hevur gjørt tær. Og hann fór veg 50 Men tá ið Jesus hoyrdi tað,
sín, og kunngjørdi út gjøgnum svaraði hann honum, sigandi,
allan staðin hvussu miklar lutir Óttast ikki: trúgv einans, og hon
skal verða gjørd heil.
Jesus hevði gjørt honum.
40 Og tað bar á, at, tá ið Jesus 51 Og tá ið hann kom inn í húsvar komin aftur, tók fólkið ímóti ið, loyvdi hann ongum manni at
honum gleðiliga : tí tey bíðaðu øll fara inn, uttan Pæturi, og Jácobi,
og Jóhannesi, og faðirinum og
eftir honum.
41 ¶ Og, sí, har kom ein maður móðurini at gentuni.
nevndur Ja-i´-rus, og hann var ein 52 Og øll grótu, og syrgdu hana:
stjórnari av synagoguni : og hann men hann segði, Grátið ikki ; hon
fell niður við Jesu føtur, og bøn- er ei deyð, men svevur.
aði hann, at hann vildi koma inn 53 Og tey læðu hann í háð, vití hús sítt :
andi at hon var deyð.
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54 Og hann sendi tey øll út, og
tók í hondina á henni, og kallaði,
sigandi, Genta, reis teg.
55 Og andi hennara kom aftur,
og hon reisti seg beinanvegin: og
hann beyð at geva henni mat.
56 Og foreldur hennara vórðu
ovfarin: men hann álegði teimum
at tey skuldu siga ongum manni
hvat var gjørt.

10 ¶ Og apostlarnir, tá ið teir
vóru komnir aftur, søgdu honum
alt sum teir høvdu gjørt. Og hann
tók teir, og fór burturfrá einsærisliga inn á ein oyðistað tilhoyrandi
staðinum kallaðum Beth-sai´-du.
11 Og fólkið, tá ið tey vitstu tað,
fylgdi honum: og hann tók ímóti
teimum, og talaði fyri teimum um
kongadømi Guðs, og grøddi tey
sum høvdu tørv á grøðing.
KAPITUL 9
12 Og tá ið dagurin tók at svinna
Á kallaði hann teir tólv læru- burtur, tá komu teir tólv, og søgsveinar sínar saman, og gav du við hann, Send mannamúgvuteim mátt og myndugleika yvir na avstað, at tey mega fara inn í
øllum djevlum, og at lekja sjúk- býirnar og landið runt umkring,
og gista, og fáa vistir : tí vit eru
dómar.
2 Og hann sendi teir at prædika her á einum oyðistaði.
kongadømi Guðs, og at grøða tey 13 Men hann segði við teir,
Gevið tit teimum at eta. Og teir
sjúku.
3 Og hann segði við teir, Takið søgdu, Vit hava ei meir enn fimm
einkið til ferðar tykkara, hvørki breyð og tveir fiskar ; uttan vit
stavar, eiheldur pjøka, eiheldur skuldu farið og keypt mat til alt
breyð, eiheldur pening ; eiheldur hetta fólk.
14 Tí teir vóru um fimm túshavið tveir kyrtlar stykkið.
4 Og hvatsumhelst hús ið tit fara und menn. Og hann segði til
inn í, har verðið verandi, og haðan lærusveina sína, Fáið tey at setast
niður við fimtium í flokki.
farið avstað.
5 Og hvørsumhelst ið vil ikki 15 Og teir so gjørdu, og fingu
taka ímóti tykkum, tá ið tit fara tey øll at setast niður.
út úr tí staði, ristið av sjálvt dustið 16 Tá tók hann tey fimm
undan fótum tykkara fyri ein vitn- breyðini og teir báðar fiskarnar,
og, lítandi upp til himins, vælisburð ímóti teimum.
6 Og teir hildu avstað, og fóru signaði hann tey, og breyt, og gav
gjøgnum býirnar, prædikandi til lærusveina sína at seta frammi
gleðiboðskapin, og grøðandi allar fyri mannfjøldini.
17 Og tey ótu, og vórðu øll
staðir.
7 ¶ Nú, fjórðingsfúrstin Heró- mettað : og tað varð tikið upp
des hoyrdi um alt tað sum varð av molum sum vóru eftir hjá
gjørt av honum : og hann var ør- teimum tólv tægur.
kymlaður av tí at tað varð sagt av 18 ¶ Og tað bar á, sum hann
summum, at Jóhannes var risin var einsamallur biðjandi, lærusveinar hansara vóru hjá honum:
frá hinum deyðu ;
8 Og av summum, at E-li´-as og hann spurdi teir, sigandi,
hevði birtst ; og av øðrum, at ein Hvønn sigur fólkið at eg eri ?
av hinum gomlu prophetunum 19 Svarandi søgdu teir, Jóhannes Doyparin ; men summi siga,
var risin aftur.
9 Og Heródes segði, Jóhannes E-li´-as ; og onnur siga, at ein av
havi eg hálshøgt : men hvør er hes- hinum gomlu prophetunum er
in, um hvønn eg hoyri slíkar lutir ? risin aftur.
20 Hann segði við teir, Men
Og hann tráaði at síggja hann.
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hvønn siga tit, at eg eri ? Svarandi og tá ið teir vóru vaknaðir, sóu
teir dýrd hansara, og teir báðar
segði Pætur, Christus Guðs.
21 Og strangliga álegði hann menninar sum stóðu hjá honum.
teimum, og beyð teimum at siga 33 Og tað bar á, sum teir fóru
avstað frá honum, segði Pætur
ongum manni handa lut ;
22 Sigandi, Menniskjusonurin við Jesus, Meistari, tað er gott hjá
má líða mangar lutir, og verða okkum at vera her : og latum okkvrakaður av hinum elstu og høv- um gera trý tabernakkul ; eitt fyri
uðsprestunum og hinum skrift- teg, og eitt fyri Móses, og eitt fyri
lærdu, og verða vigin, og verða E-li´-as : ei vitandi hvat hann segði.
reistur triðja dagin.
34 Meðan hann svá talaði, kom
23 ¶ Og hann segði til teirra tað eitt skýggj, og skuggaði yvir
alra, Um nakar maður vilji koma teir : og teir óttaðust sum teir
aftaná mær, lat hann avnokta seg komu inn í skýggið.
sjálvan, og taka upp kross sín dag- 35 Og tað kom ein rødd út úr
skýinum, sigandi, Hesin er mín
liga, og fylgja mær.
24 Tí hvørsumhelst ið vil frelsa háttelskaði Sonur : hoyrið hann.
lív sítt skal missa tað : men hvør- 36 Og tá ið røddin var umliðin,
sumhelst ið vil missa lív sítt fyri varð Jesus funnin aleinaur. Og teir
mína søk, hin sami skal frelsa tað. hildu tað loynt, og søgdu í teimum
25 Tí hvat verður ein maður døgum ongum manni nakrar av
fyrimunaður, um hann vinni heila teimum lutum sum teir høvdu
heimin, og missi seg sjálvan, ella sæð.
verði kastaður burt ?
37 ¶ Og tað bar á, at á næsta
26 Tí hvørsumhelst ið skal deginum, tá ið teir vóru komnir
skammast við meg og við orðini hjá oman av fjallinum, møtti honum
mær, við hann skal Menniskju- mikið fólk.
sonurin skammast, tá ið hann skal 38 Og, sí, ein maður úr samlagkoma í egnu dýrd síni, og í Faðirs inum rópaði út, sigandi, Meistari,
eg bøni teg, hygg uppá son mín:
síns, og hinna heilagu eingla.
27 Men eg sigi tykkum av sonn- tí hann er mítt einasta barn.
um, tað veri summir standandi her, 39 Og, sí, ein andi tekur hann,
sum skulu ikki smakka av deyða, og alt í einum rópar hann út ;
og hann skræðir í hann at hann
til teir síggja kongadømi Guðs.
28 ¶ Og tað bar á umleið einar froðar aftur, og løstandi hann fer
átta dagar eftir hesar framsagnir, treyðugt frá honum.
tók hann Pætur og Jóhannes og 40 Og eg bønaði lærusveinar
Jácob, og fór niðan á eitt fjall at tínar at kasta hann út ; og teir
kundu ikki.
biðja.
29 Og sum hann bað, varð snið- 41 Og svarandi segði Jesus, O
ið av ásjón hansara umbroytt, og vantrúna og spilta ætt, hvussu
búnaður hansara varð hvítur og leingi skal eg vera hjá tykkum, og
tola tykkum ? Før son tín higar.
glampandi.
30 Og, sí, tað talaðu við hann 42 Og sum hann var enn komtveir menn, sum vóru Móses og andi, kastaði djevulin hann niður,
E-li´-as :
og skræddi í hann. Og Jesus hart31 Hvørjir birtust í dýrd, og tal- aði hin óreina andan, og grøddi
aðu um burturferð hansara sum barnið, og flýggjaði hann aftur til
hann skuldi fullføra í Jerusalem.
faðirs hansara.
32 Men Pætur og teir sum vóru 43 ¶ Og tey vórðu øll ovfarin
við honum vóru tungir við svøvni : yvir máttugu kraft Guðs. Men
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Christus átalar Jácob & Jóhannes

meðan tey undraðust hvør og ein á 55 Men hann vendi sær, og
allar lutir sum Jesus gjørdi, segði hartaði teir, og segði, Tit vita ikki
hann við lærusveinar sínar,
hvørsháttar anda tit eru av.
44 Latið hesar framsagnir søkka 56 Tí Menniskjusonurin er ikki
niður inn í oyru tykkara : tí Menn- komin at oyða mannalív, men at
iskjusonurin skal verða givin upp frelsa tey. Og teir fóru í eina aðra
inn í mannahendur.
bygd.
45 Men teir skiltu ikki hesa 57 ¶ Og tað bar á, at, sum teir
framsøgn, og hon var fjald fyri ferðaðust á veginum, segði ein
teimum, at teir fataðu hana ikki: ávísur maður við hann, Harri, eg
og teir óttaðust at spyrja hann um vil fylgja tær hvagarsumhelst tú
hasa framsøgn.
fert.
46 ¶ Tá reis upp eitt orðaskifti 58 Og Jesus segði við hann,
millum teirra, hvør teirra mundi Revar hava holur, og fuglarnir í
vera størstur.
luftini hava reiður ; men Menn47 Og Jesus, verðandi varugur iskjusonurin hevur ikki hvar at
við hjartans hugsan teirra, tók eitt leggja sítt høvur.
barn, og setti hann hjá sær.
59 Og hann segði við ein annan,
48 Og segði við teir, Hvørsum- Fylg mær. Men hann segði, Harri,
helst ið skal taka ímóti hesum loyv mær fyrst at fara og jarða faðir
barni í navni mínum tekur ímóti mín.
mær : og hvørsumhelst ið skal taka 60 Jesus segði við hann, Lat teir
ímóti mær tekur ímóti honum deyðu jarða sínar deyðu : men far
sum sendi meg : tí hann sum er tú og prædika kongadømi Guðs.
minstur millum tykkar alra, hin 61 Og eisini ein annar segði,
sami skal vera mikil.
Harri, eg vil fylgja tær ; men lat
49 ¶ Og Jóhannes tók til orða meg fyrst fara at bjóða teimum
og segði, Meistari, vit sóu ein farvæl, sum eru heima í húsi
kastandi út djevlar í navni tínum ; mínum.
og vit sýttu honum, av tí at hann 62 Og Jesus segði við hann,
fylgist ikki við okkum.
Eingin maður, havandi lagt hond
50
Og Jesus segði við hann, sína á plógvið, og hyggjandi til
Sýtið honum ikki: tí hann sum er bakar, er egnaður til kongadømis
ikki ímóti okkum er fyri okkum.
Guðs.
51 ¶ Og tað bar á, tá ið tíðin
KAPITUL 10
var komin at hann skuldi verða
móttikin upp, setti hann støðufastFTIR hesar lutir útnevndi
liga andlit sítt at fara til Jerusalem,
Harrin aðrar sjeyti eisini,
52 Og sendi ørindrekar und- og sendi teir tveir og tveir undan
an andliti sínum: og teir fóru, og andliti sínum inn í hvønn stað og
komu inn í eina bygd hjá Sa-ma-ri- hvørt pláss, hvagar sjálvur hann
tan´-arunum, at gera til reiðar fyri vildi koma.
honum.
2 Tessvegna segði hann við teir,
53 Og teir tóku ikki ímóti hon- Heystið sanniliga er mikið, men
um, av tí at andlit hansara var arbeiðsmenninir eru fáir : biðið
sum vildi hann fara til Jerusalem. tit tessvegna Harra heystarins, at
54 Og tá ið lærusveinar hansara hann vildi sent fram arbeiðsmenn
Jácob og Jóhannes sóu tað, søgdu inn í heyst sítt.
teir, Harri, vilt tú at vit bjóða eldi 3 Farið leiðir tykkara : sí, eg
at koma niður frá himni, og upp- sendi tykkum fram eins og lomb
tæra teir, enntá sum E-li´-as gjørdi ? millum úlva.
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4 Berið hvørki pung, ella pjøka, hann sum vanvirðir meg vanvirðir
ella skógvar : og heilsið ongum hann sum sendi meg.
manni eftir veginum.
17 ¶ Og hinir sjeyti komu aft5 Og inn í hvatsumhelst hús ið ur við frøi, sigandi, Harri, enntá
tit fara, sigið fyrst, Friður veri til djevlarnir eru okkum undirbrothesa húsar.
ligir gjøgnum navn títt.
6 Og um friðarsonurin er har, 18 Og hann segði við teir,
skal friður tykkara hvíla uppiá Eg eygleiddi Satan eins og snartí : um ikki, skal hann venda til ljós falla frá himni.
tykkara aftur.
19 Sí, eg gevi tykkum mátt at
7 Og í hinum sama húsi verðið traðka á høggormar og sporðverandi, etandi og drekkandi slík- drekar, og yvir øllum mátti fíggar lutir sum tey geva : tí arbeiðs- indans : og einkið skal við nøkrum
maðurin er hýru sína verdugur. midlum meina tykkum.
20 Hóast hetta í hesum fegnist
Farið ikki frá húsi til húsar.
8 Og inn í hvønnsumhelst stað ei, at andarnir eru tykkum undirið tit fara, og tey taka ímóti tykk- brotligir ; men heldur fegnist, av
um, etið slíkar lutir sum verða tí at nøvn tykkara eru skrivað í
himni.
settir fram fyri tykkum:
9 Og grøðið tey sjúku sum eru 21 ¶ Í tí tíma fegnaðist Jesus
harí, og sigið við tey, Kongadømi í anda, og segði, Eg takki tær, O
Guðs er komið nær at tykkum.
Faðir, Harra himins og jarðar,
10 Men inn í hvønnsumhelst stað at tú hevurt fjalt hesar lutir frá
ið tit fara, og tey taka ikki ímóti hinum vísu og vitru, og hevurt
tykkum, farið leiðir tykkara út á opinberað bróstabørnum teir ;
gøtur hins sama, og sigið,
enntá so, Faðir ; tí soleiðis tóktist
11 Enntá sjálvt dust staðar tykk- tað gott í eygsjón tíni.
ara, sum loðar á okkum, busta vit 22 Allir lutir eru fingnir mær
av ímóti tykkum: hóast tað, verið av Faðir mínum: og eingin maðtit vísir um hetta, at kongadømi ur veit hvør Sonurin er, uttan
Guðs er komið nær at tykkum.
Faðirin ; og hvør Faðirin er, uttan
12 Men eg sigi tykkum, at tað Sonurin, og hann fyri hvørjum
skal vera meiri úthaldiligt á tí degi Sonurin vil opinbera hann.
hjá Sodomu, enn hjá tí staði.
23 ¶ Og hann vendi sær at læru13 Vei tær, Cho´-ra-zin! vei tær, sveinum sínum, og segði einsærisBeth-sai´-du! tí um tey máttugu liga, Vælsignað eru tey eygu sum
verkini høvdu verið gjørd í Týrus síggja teir lutir ið tit síggja :
og Si´-don, sum hava verið gjørd 24 Tí eg sigi tykkum, at mangir
í tykkum, høvdu tey fyri langari prophetar og kongar hava tráað at
tíð síðan vent um, sitandi í síggja teir lutir sum tit síggja, og
sekkjaklæði og øsku.
hava ikki sæð teir ; og at hoyra teir
14 Men tað skal verða meiri lutir sum tit hoyra, og hava ikki
úthaldiligt hjá Týrus og Si´-don í hoyrt teir.
dóminum, enn hjá tykkum.
25 ¶ Og, sí, ein ávísur lógkønur
15 Og tú, Ca-per´-na-um, sum stóð upp, og freistaði hann, sigert hevjað upp til himins, skalt andi, Meistari, hvat skal eg gera
verða stoytt niður til helvitis.
at arva ævigt lív ?
16 Hann sum hoyrir tykkum 26 Hann segði við hann, Hvat
hoyrir meg ; og hann sum van- stendur skrivað í lógini ? hvussu
virðir tykkum vanvirðir meg ; og lesurt tú ?
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27 Og svarandi segði hann, Tú 38 ¶ Nú, tað bar so á, sum teir
skalt elska Harran Guð tín við ferðaðust, at hann fór inn í eina
øllum hjarta tínum, og við allari ávísa bygd : og ein ávís kvinna
sál tíni, og við allari styrki tíni, og nevnd Martha tók ímóti honum
við øllum huga tínum ; og næsta inn í hús sítt.
tín sum sjálvan teg.
39 Og hon hevði eina systur
28 Og hann segði við hann, Tú nevnd Maria, sum eisini settist
hevurt svarað rætt : hetta ger, og við føtur Jesu, og hoyrdi orðið hjá
tú skalt liva.
honum.
29 Men hann, viljugur at rættvís- 40 Men Martha var ampað um
gera seg sjálvan, segði við Jesus, nógva tænan, og kom til hansara,
og segði, Harri, leggurt tú ei í at
Og hvør er næsti mín ?
30 Og svarandi segði Jesus, Ein systir mín hevur latið meg eftir at
ávísur maður fór oman frá Jeru- tæna einsamøll? bjóð henni tesssalem til Jericho, og fell millum vegna at hon hjálpi mær.
ránsmanna, sum nektaðu hann 41 Og Jesus svaraði og segði við
fyri búnað hans, og særdu hann, hana, Martha, Martha, tú ert sútog fóru avstað, latandi hann eftir full og órógvað um mangar lutir :
42 Men ein lutur er neyðugur :
hálvdeyðan.
31 Og av tilvild kom tað oman og Maria hevur valt tann góða
ein ávísur prestur tann vegin: og lutin, sum skal ikki verða tikin
tá hann sá hann, fór hann framvið burtur frá henni.
hinumegin.
KAPITUL 11
32 Og somuleiðis ein Levitur,
G tað bar á, sum hann bað
tá ið hann var á staðinum, kom
á einum ávísum staði, tá ið
og hugdi á hann, og fór framvið
hann gavst, at ein av lærusveinum
hinumegin.
33 Men ein ávísur Sa-mar-i-tan´- hansara segði við hann, Harri, lær
ari, sum hann ferðaðist, kom hvar okkum at biðja, eins og Jóhannes
hann var : og tá ið hann sá hann, eisini lærdi lærusveinar sínar.
2 Og hann segði við teir, Tá ið
hevði hann várkunn mót honum,
34 Og fór til hansara, og bant tit biðja, sigið, Faðir vár, sum ert í
um sár hansara, hellandi í olju og himni, Halgað veri navn títt. Komi
vín, og setti hann á egna djór sítt, kongadømi títt. Veri gjørdur vilji
og førdi hann til eitt gistihús, og tín, sum í himni, so á jørð.
3 Gev okkum dag um dag okktók sær av honum.
35 Og um morgunin tá ið hann ara dagliga breyð.
fór avstað, tók hann upp tveir 4 Og fyrigev okkum syndir okkdenarar, og gav teir til vertsins, ara ; tí vit eisini fyrigeva hvørjum
og segði við hann, Tak tær av tí sum er skyldugur mót okkum.
honum ; og hvatsumhelst ið tú Og leið okkum ikki inn í freisting ;
brúkart meira, tá ið eg komi aftur, men bjarga okkum frá illum.
5 Og hann segði við teir, Hvør
eg vil endurgjalda tær.
36 Hvør nú av hesum trimum, av tykkum skal hava ein vin, og
heldurt tú, var honum næsti sum skal fara til hansara á midnátt, og
siga við hann, Vinur, læn mær trý
fell millum ránsmannanna ?
37 Og hann segði, Hann sum breyð ;
sýndi miskunn mót honum. Tá 6 Tí ein vinur mín á ferð síni er
segði Jesus við hann, Far, og ger komin til mín, og eg havi einkið at
seta frammi fyri honum?
tú líkaleiðis.
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7 Og hann innanfrá skal svara um verður ført til oyðingar ; og eitt
og siga, Órógva meg ei : hurðin hús sundurbýtt ímóti einum húsi
er nú lokað, og børn míni eru hjá fellur.
mær í song ; eg kann ikki rísa og 18 Um Satan eisini veri
geva tær.
sundurbýttur ímóti sær sjálvum,
8 Eg sigi tykkum, Hóast hann hvussu skal kongadømi hansara
vil ikki rísa og geva honum, av tí standast ? av tí at tit siga at eg
at hann er vinur hansara, tó uppá kasti út djevlar gjøgnum Be-el´-zegrund av nærgangni hans vil hann bub.
rísa og geva honum so mong sum 19 Og um eg við Be-el´-ze-bub
honum tarvast.
kasti út djevlar, við hvørjum kasta
9 Og eg sigi tykkum, Biðið um, synir tykkara teir út ? tessvegna
og tað skal verða givið tykkum ; skulu teir verða dómarar tykkara.
søkið, og tit skulu finna ; bankið 20 Men um eg við fingri Guðs
uppá, og tykkum skal tað verða kasti út djevlar, ivaleyst er kongalatið upp.
dømi Guðs komið uppá tykkum.
10 Tí hvør tann sum biður um 21 Tá ið ein sterkur maður
móttekur ; og hann sum søkir vápnaður varðar borg sína, er
finnur; og honum sum bankar góðs hansara í friði :
uppá skal tað verða latið upp fyri.
22 Men tá ið ein sterkari enn
11 Um ein sonur skal biðja um hann skal koma uppá hann, og
breyð frá onkrum av tykkum sum yvirvinna hann, tekur hann frá
er ein faðir, vil hann geva honum honum øll herklæðir hansara
ein stein ? ella um hann biðji um hvará hann leit, og skiftir sundur
ein fisk, vil hann fyri ein fisk geva herfeingir hansara.
honum ein høggorm ?
23 Hann ið er ikki við mær er
12 Ella um hann skal biðja um ímóti mær : og hann ið savnar ikki
eitt egg, vil hann bjóða honum saman við mær spjaðir.
24 Tá ið hin óreini andin er farin
ein sporðdreka ?
13 Um tá tit, verandi óndir, út úr einum manni, gongur hann
vita hvussu gevast eigur børnum gjøgnum turrar staðir, søkjandi
tykkara góðar gávur : hvør mikið hvílu ; og finnandi onga, sigur
meira skal himinski Faðir tykkara hann, Eg vil venda aftur inn í hús
geva Heilaga Andan til teirra sum mítt hvaðan eg kom út.
25 Og tá ið hann kemur, finnur
biðja hann?
14 ¶ Og hann var kastandi út hann tað sópað og prýtt.
ein djevul, og hann var málleysur. 26 Tá fer hann, og tekur til sín
Og tað bar á, tá ið djevulin var sjey aðrar andar meiri vondir enn
farin út, talaði hin málleysi ; og hann sjálvur ; og teir fara inn, og
fólkið undraðist.
búgva har : og hin síðsta støðan hjá
15 Men summi av teimum tí manni er verri enn hin fyrsta.
søgdu, Hann kastar út djevlar 27 ¶ Og tað bar á, sum hann
gjøgnum Be-el´-ze-bub ovastan hjá talaði hesar lutir, ein ávís kvinna
í fjøldini lyfti upp rødd sína, og
djevlunum.
16 Og onnur, freistandi hann, segði við hann, Vælsignað er tað
søktu av honum eitt tekin frá móðurlív ið teg bar, og tey bróst
sum tú hevurt sogið.
himni.
17 Men hann, skynandi hugsanir 28 Men hann segði, Ja heldur,
teirra, segði við tey, Hvørt konga- vælsignað eru tey sum hoyra orð
dømi sundurbýtt ímóti sær sjálv- Guðs, og varðveita tað.
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Christus prædikar fyri fólkinum

29 ¶ Og tá ið fólkið var savnað vortis partur er fullur við ránfýsni
tjúkt saman, fór hann undir at og illskapi.
siga, Henda er ein ónd ætt : tey 40 Tykkara dárar, gjørdi ikki
søkja eitt tekin, og tað skal einkið hann sum gjørdi tað sum er utttekin verða givið henni, uttan aná, eisini tað sum er innaní ?
tekin Jónasar prophets.
41 Men heldur gevið olmussur
30 Tí eins og Jónas var Nin´-e- av slíkum lutum sum tit hava ; og,
vit-unum eitt tekin, soleiðis skal sí, allir lutir eru reinir tykkum.
eisini Menniskjusonurin vera fyri 42 Men vei tykkum, Pharisearhesi ætt.
um! tí tit tíggjunda myntu og
31 Drotning suðursins skal rísa rútu og alskyns urtir, og loypa um
upp í dóminum við monnunum av dóm og kærleika Guðs : hesi áttu
hesi ætt, og dómfella teir : tí hon tit at hava gjørt, og ikki at latið
kom frá ytstu pørtum jarðarinnar hitt ógjørt.
at hoyra vísdóm Sálomons ; og, 43 Vei tykkum, Pharisearum!
sí, ein størri enn Sálomon er her. tí tit elska hinar ovastu sessirnar í
32 Menninir úr Nin´-e-ve skulu synagogunum, og heilsanir á torgrísa upp í dóminum við hesi ætt, unum.
og skulu dómfella hana : tí teir 44 Vei tykkum, skriftlærdum og
vendu um við prædikan Jónasar ; Pharisearum, hyklarum! tí tit eru
og, sí, ein størri enn Jónas er her. eins og gravir, sum sýnast ikki, og
33 Eingin maður, tá ið hann menninir sum ganga yvir tær eru
hevur kveikt eitt kertaljós, setur ikki varugir við tær.
tað í ein loynistað, eiheldur undir 45 ¶ Tá tók ein av hinum lógeitt skeppumál, men á ein kerta- kønu til orða, og segði við hann,
staka, at tey sum koma inn mega Meistari, svá sigandi vanærirt tú
okkum eisini.
síggja ljósið.
34 Ljós likamsins er eygað : tess- 46 Og hann segði, Vei tykkum
vegna tá ið eyga títt er falsleyst, eisini, tykkum lógkønu! tí tit løða
alt likam títt er eisini fult av ljósi ; menn við byrðum svárligar at
men tá ið eyga títt er ónd, likam verða bornar, og tit sjálvir nerta
ikki byrðarnar við einum av fingrtítt eisini er fult av myrkri.
35 Gev gætur eftir tessvegna at um tykkara.
ljósið sum er í tær veri ikki myrkur. 47 Vei tykkum ! tí tit byggja
36 Um alt likam títt tessvegna gravhýsini hjá prophetunum, og
veri fult av ljósi, havandi ongan fedrar tykkara drópu teir.
part myrkan, tað heila skal vera 48 Sanniliga bera tit vitnisburð,
fult av ljósi, sum tá ið hitt bjarta at tit viðurkenna gerðirnar hjá
skinið av einum kertaljósi gevur fedrum tykkara : tí teir víst drópu
teir, og tit byggja gravhýsini hjá
tær ljós.
37 ¶ Og sum hann talaði, ein teimum.
ávísur Phariseari bønaði hann at 49 Tessvegna eisini segði víseta døgverða hjá sær : og hann fór dómur Guðs, Eg vil senda teiminn, og settist niður til matar.
um prophetar og apostlar, og
38 Og tá ið Pharisearin sá tað, summum teirra skulu teir bana og
undraðist hann at hann hevði ikki søkja at :
fyrst tváað sær undan máltíðini.
50 At blóðið av øllum pro39 Og Harrin segði við hann, phetunum, sum varð úthelt frá
Nú gera tit Pharisearar bikarið og grundlegging veraldarinnar, má
fatið reint uttan ; men tykkara inn- verða kravt av hesi ætt ;
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7 Men enntá sjálv hárini á
høvdi tykkara eru øll tøld. Óttist
ikki tessvegna : tit eru av meiri
virði enn mangir spurvar.
8 Eisini sigi eg tykkum, Hvørsumhelst ið skal játta meg frammi
fyri monnum, hann skal Menniskjusonurin eisini játta frammi
fyri einglum Guðs :
9 Men hann sum avnoktar meg
frammi fyri monnum, skal verða
avnoktaður frammi fyri einglum
Guðs.
10 Og hvørsumhelst ið skal tala
eitt orð ímóti Menniskjusyninum,
tað skal verða fyrigivið honum:
men honum sum Guðs-spottar
ímóti Heilaga Andanum skal tað
ikki verða fyrigivið.
KAPITUL 12
11 Og tá ið teir føra tykkum at
MILLUMTÍ ÐINI , tá ið tað synagogunum, og at veldismonnvar savnað saman ein óteljilig um, og máttum, stúrið tit ikki fyri
fjøld av fólki, so mikið at tey hvussu ella hvønn lut tit skulu
traðkaðu hvørt uppá annað, fór svara, ella hvat tit skulu siga :
hann undir at siga við lærusvein- 12 Tí Heilagi Andin skal læra
ar sínar fyrst av øllum, Verið tit tykkum í hinum sama tíma hvat
varnir fyri súrdeiggi Pharisear- tit áttu at sagt.
13 ¶ Og ein úr samlaginum
anna, sum er hyklarí.
2 Tí einkið er hult, sum skal segði við hann, Meistari, tala til
ikki verða opinberað ; eiheldur bróðurs míns, at hann skifti arvin
fjalt, sum skal ikki verða kunnigt. við meg.
3 Tessvegna hvatsumhelst ið 14 Og hann segði við hann,
tit hava talað í myrkri skal verða Maður, hvør gjørdi meg ein
hoyrt í ljósinum ; og tað sum tit dómara ella ein skiftingarmann
hava talað í oyrað í kømrum skal yvir tykkum?
15 Og hann segði við tey,
verða kunngjørt uppiá tekjunum.
4 Og eg sigi við tykkum, vinir Ansið eftir, og verið varin fyri
mínir, Verið ikki ræddir fyri teim- ágirndarsemi : tí lívið hjá einum sum drepa likamið, og eftir um manni er ikki samansett av
tað hava einkið meira sum teir ríkiligleikanum av lutunum sum
hann eigur.
kunnu gera.
5 Men eg vil frammanundan 16 Og hann talaði eina dømiávara tykkum hvønn tit skulu søgu til teirra, sigandi, Jørðin hjá
óttast : Óttist hann, sum eftir at einum ávísum ríkum manni gav
hann hevur dripið hevur mátt av sær ríkiliga :
at kasta inn í helviti ; ja, eg sigi 17 Og hann hugsaði innaní sær
sjálvum, sigandi, Hvat skal eg
tykkum, Óttist hann.
6 Verða ikki fimm spurvar seld- gera, tí eg havi einkið rúm hvar at
ir fyri tveir skillingar, og ikki ein goyma ávøkst mín?
av teimum er gloymdur frammi 18 Og hann segði, Hetta vil
fyri Guði?
eg gera : eg vil ríva niður løður
99
51 Frá blóði Abels til blóðs
Zach-a-rï´-as-ar, sum fórst millum
altarsins og tempulsins: sanniliga
sigi eg tykkum, Tað skal verða
kravt av hesi ætt.
52 Vei tykkum, lógkønum! tí tit
hava tikið burtur lykil kunnleikans:
tit fóru ikki inn sjálvir, og teimum
sum vóru farandi inn forðaðu tit.
53 Og sum hann segði hesar
lutir við teir, byrjaðu hinir skriftlærdu og Phariseararnir at noyða
hann ógvusliga, og at eggja honum at tala um mangar lutir :
54 Liggjandi á lúr eftir honum,
og søkjandi at fanga okkurt út
úr munni hansara, at teir máttu
ákæra hann.
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mínar, og byggja størri ; og har vil 31 ¶ Men heldur søkið tit
eg goyma allar ávøkstir mínar og kongadømi Guðs ; og allir hesir
lutir skulu verða lagdir afturat
góðs mítt.
19 Og eg vil siga við sál mína, tykkum.
Sál, tú hevurt mikið góðs lagt 32 Óttast ikki, lítla seyðafylgi ;
niðurfyri til mangra ára ; tak tær tí tað er góði hugnaður Faðirs
tykkara at geva tykkum kongaav løttum, et, drekk, og ver glað.
20 Men Guð segði við hann, dømið.
Tín dári, hesa nátt skal sál tín 33 Seljið tað tit hava, og gevið
verða kravd av tær : hvørs skulu olmussur ; útvegið tykkum sjálvtá hasir lutir vera, sum tú hevurt um taskur sum gerast ikki gamlar,
útvegað ?
ein skatt í himnunum sum svitast
21 Soleiðis er hann sum leggur ikki, hvar eingin tjóvur kemur til,
niðurfyri dýrgripir fyri seg sjálv- eiheldur mølur spillir.
an, og er ikki ríkur mótvegis Guði. 34 Tí hvar skattur tykkara er,
22 ¶ Og hann segði við læru- har vil eisini hjarta tykkara vera.
sveinar sínar, Tessvegna sigi eg 35 Latið lendar tykkara vera
tykkum, Stúrið ikki fyri lívi tykk- umgyrdar, og ljósini hjá tykkum
ara, hvat tit skulu eta ; eiheldur fyri brennandi ;
36 Og tit sjálvir líkir monnum
likaminum, hvat tit skulu fara í.
23 Lívið er meir enn matur, og sum bíða eftir harra sínum, tá ið
hann vil koma aftur úr brúdleyplikamið er meir enn búnaður.
24 Umhugsið ravnarnar : tí teir inum ; at tá ið hann kemur og
hvørki sáa ella heysta ; sum eiheld- bankar, teir mega lata honum
ur hava hjall ella løðu ; og Guð upp við tað sama.
føðir teir : hvussu mikið meira eru 37 Vælsignaðir eru teir tænarar,
tit mætari enn fuglarnir ?
hvørjar harrin tá ið hann kemur
25 Og hvør tykkara við at stúra skal finna vakandi : sanniliga sigi
kann leggja eina alin afturat hædd eg tykkum, at hann skal gyrða
síni ?
seg, og fáa teir at setast niður til
26 Um tit tá veri ikki førir fyri matar, og vil koma fram og tæna
at gera tað sum er minst, hví stúra teimum.
tit fyri restini?
38 Og um hann skal koma í hini
27 Umhugsið liljurnar hvussu aðru vøku, ella koma í hini triðju
tær vaksa : tær strevast ei, tær vøku, og finna teir soleiðis, vælspinna ei; og tó sigi eg tykkum, at signaðir eru teir tænarar.
Sálomon í allari dýrd síni var ikki 39 Og hetta vitið, at um hússkrýddur eins og ein av hesum.
faðirin av húsinum hevði vitað
28 Um tá Guð soleiðis klæði hvønn tíma tjóvurin vildi koma,
grasið, sum í dag er á markini, og hevði hann havt vakt, og ikki
í morgin verður kastað inn í ovnin ; havt loyvt hús sítt at verða brotið
hvør mikið meira vil hann klæða ígjøgnum.
40 Verið tit tessvegna til reiðar
tykkum, O tit av lítlari trúgv?
29 Og søkið ikki tit hvat tit eisini : tí Menniskjusonurin kemskulu eta, ella hvat tit skulu ur í einum tíma tá ið tit halda ikki.
drekka, eiheldur verið tit av 41 ¶ Pætur segði tá við hann,
ivingarsomum sinni.
Harri, talart tú hesa dømisøgu til
30 Tí øllum hesum lutum søkja okkar, ella enntá til alra ?
tjóðir heimsins eftir : og Faðir ty- 42 Og Harrin segði, Hvør tá
kkara veit at tit hava tørv á hesum er hin trúfasti og vísi húsleiðari,
hvønn harri hansara skal gera
lutum.
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stjórnara yvir húshaldi sínum, at urin ímóti faðirinum ; móðurin
geva teimum teirra verð av mati í ímóti dótturini, og dóttirin ímóti
rættari tíð?
móðurini ; vermóðirin ímóti ver43 Vælsignaður er tann tænarin, dóttur síni, og verdóttirin ímóti
hvønn harri hansara tá ið hann vermóður síni.
kemur skal finna soleiðis gerandi.
54 ¶ Og hann segði eisini til
44 Av sonnum sigi eg tykkum, fólksins, Tá ið tit síggja eitt skýggj
at hann vil gera hann stjórnara rísa út úr vestrinum, beinanvegin
yvir øllum sum hann hevur.
siga tit, Tað kemur eitt æl, og
45 Men og um tann tænarin sigi soleiðis verður tað.
í hjarta sínum, Harri mín drálar 55 Og tá ið tit síggja sunnanvið komu síni ; og skal byrja at vindin blása, siga tit, Tað verður
sláa tænararnar og tænastukvinn- hiti ; og tað hendir.
urnar, og at eta og drekka, og at 56 Tykkara hyklarar, tit duga at
vera drukkin ;
skyna á yvirborðinum á luftini og
46 Harrin hjá tí tænara vil koma jørðini ; men hvussu er tað at tit
í einum degi tá ið hann væntar ikki skyna á hesi tíðini ?
ikki eftir honum, og við ein tíma 57 Ja, og hví enntá av tykkum
tá ið hann er ikki varugur, og vil sjálvum døma tit ikki hvat er
skera hann sundur, og vil tilmála rætt ?
honum lut hansara við hinum van- 58 ¶ Tá ið tú fert við mótstøðutrúgvandi.
manni tínum til veldismansins,
47 Og tann tænarin, sum vitsti sum tú ert á veginum, gev ídni at tú
vilja harra síns, og fyrireikaði ikki mást verða útfríaður frá honum ;
seg sjálvan, eiheldur gjørdi sam- at ikki hann háli teg til dómarans,
svarandi vilja hansara, skal verða og dómarin gevi teg yvir til yvirmansins, og yvirmaðurin kasti teg
bardur við mongum sløgum.
48 Men hann sum vitsti ikki, inn í fongsul.
og framdi lutir sløg verdar, skal 59 Eg sigi tær, tú skalt ikki fara
verða sligin við fáum sløgum. Tí avstað haðan, fyrrenn tú hevurt
hvørjumsumhelst ið mikið er giv- goldið hitt alra síðsta oyrað.
ið, av honum skal verða mikið
KAPITUL 13
kravt, og til hvørs ið menn hava
litið mikið til, av honum vilja teir
AR vóru hjástaddir á teirri
biðja um tess meira.
tíð summir sum søgdu hon49 ¶ Eg eri komin at senda eld um frá Galilæarunum, hvørs blóð
á jørðina ; og hvat vil eg, um hann Pilatus hevði blandað saman við
veri longu kyndur ?
sláturofrum teirra.
50 Men eg havi ein dóp at 2 Og takandi til orða segði
verða doyptur við ; og hvør eri Jesus við teir, Halda tit at hesir
eg trongdur til hann verður full- Galilæarar vóru syndarar yvir
førdur !
øllum Galilæarunum, av tí at teir
51 Halda tit at eg eri komin at liðu slíkar lutir?
geva frið á jørð ? Eg sigi tykkum, 3 Eg sigi tykkum, Nei : men
Nei ; men heldur sundurdeiling : uttan tit vendi um, skulu tit allir
52 Tí hiðanfrá skulu tað vera líkaleiðis glatast.
fimm í einum húsi sundurdeild, 4 Ella hasir átjan, omaná hvørjtrý ímóti tveimum, og tvey ímóti ar tornið í Si´-lo-am fell, og banaði
trimum.
teimum, hugsa tit at teir vóru
53 Faðirin skal vera sundur- syndarar uppum allar menn sum
deildur ímóti syninum, og son- dvaldust í Jerusalem ?
101
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Fikutræið, sinnopskornið, & súrdeiggið

5 Eg sigi tykkum, Nei: men hesi átjan ár, at verðið loyst frá
uttan tit vendi um, skulu tit allir hesum bandi á sabbatsdeginum?
líkaleiðis glatast.
17 Og tá ið hann hevði sagt
6 ¶ Hann talaði eisini hesa dømi- hesar lutir, skammaðust allir mótsøgu ; Ein ávísur maður hevði eitt støðumenn hansara : og alt fólkið
fikutræ plantað í víngarði sínum ; fegnaðist fyri allar teir dýrdmiklu
og hann kom og søkti ávøkst á tí, lutir sum vórðu gjørdir av honum.
og fann ongan.
18 ¶ Tá segði hann, Hvørjum
7 Tá segði hann við røkjaran er kongadømi Guðs líkt ? og við
av víngarðinum, Sí, hesi trý ár hvat skal eg samanlíkna tað ?
komi eg søkjandi ávøkst á hesum 19 Tað er líkt einum sinnopsfikutræi, og finni ongan: høgg tað korni, hvørt ein maður tók, og
niður, hví armar tað jørðina ?
kastaði inn í urtagarð sín ; og tað
8 Og svarandi segði hann við vaks størri, og gjørdist eitt mikið
hann, Harri, lat tað vera hetta træ ; og fuglarnir í luftini búleikárið eisini, til eg skal grava um aðust í greinunum á tí.
tað, og taða tað :
20 Og aftur segði hann, Við hvat
9 Og um tað beri ávøkst, gott : skal eg líkna kongadømi Guðs?
og um ikki, tá eftir tað skalt tú 21 Tað er líkt súrdeiggi, sum ein
høgga tað niður.
kona tók og goymdi í trimum mál10 Og hann var frálærandi í eini um av mjøli, til tað heila var sýrað.
av synagogunum á sabbatinum.
22 Og hann fór gjøgnum staðir11 ¶ Og, sí, har var ein kvinna nar og bygdirnar, frálærandi, og
sum hevði ein anda av veikleika ferðandi ímóti Jerusalem.
átjan ár, og var bogin saman, og 23 Tá segði ein við hann, Harri,
kundi á ongan hátt rætta upp seg eru tað fá sum verða frelst? Og
sjálva.
hann segði við teir,
12 Og tá ið Jesus sá hana, kall- 24 ¶ Stríðist at ganga inn um
aði hann hana til sín, og segði hitt tronga portrið ; tí mong, sigi
við hana, Kvinna, tú ert loyst frá eg tykkum, vilja søkja at ganga
veikleika tínum.
inn, og skulu ei vera fyri tí før.
13 Og hann legði hendur sínar á 25 Tá ið fyrstani húsmeistarhana : og í stundini varð hon gjørd in er risin upp, og hevur lokað
bein, og dýrðmetti Guð.
dyrnar, og tit byrja at standa fyri
14 Og stjórnarin av synagoguni uttan, og at banka við dyrnar,
tók til orða við harmavreiði, av sigandi, Harri, Harri, lat okkum
tí at Jesus hevði grøtt á sabbats- upp ; og hann skal svara og siga
deginum, og segði við fólkið, Tað við tykkum, Eg kenni tykkum ikki
eru seks dagar í hvørjum menn hvaðan tit eru :
áttu at arbeitt : í teim tessvegna 26 Tá skulu tit byrja at siga, Vit
komið og verðið grødd, og ikki á hava etið og drukkið í nærveru
sabbatsdeginum.
tíni, og tú hevurt frálært á gøtum
15 Harrin tá svaraði honum, og okkara.
segði, Tín hyklari, loysir ikki hvør 27 Men hann skal siga, Eg sigi
og ein av tykkum á sabbatinum tykkum, Eg kenni tykkum ikki
oksa sín ella asna sín frá básinum, hvaðan tit eru ; farið burt frá mær,
og leiðir hann avstað til vatningar ? allir tit virkarar av misgerð.
16 Og átti ikki henda kvinna, 28 Har skal vera grátur og
verandi ein dóttir Ábrahams, tannagrísl, tá ið tit skulu síggja
hvørja Satan hevur bundið, sí, Ábraham, og Ísaac, og Jácob, og
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4 Og teir hildu tøgn síni. Og
hann tók hann, og grøddi hann,
og læt hann fara ;
5 Og svaraði teimum, sigandi,
Hvør av tykkum skal hava ein
asna ella ein oksa falnan inn í eina
holu, og vil ikki beinanvegin toga
hann út á sabbatsdeginum?
6 Og teir kundu ikki svara honum aftur uppá hesar lutir.
7 ¶ Og hann setti fram eina
dømisøgu til teirra sum vóru
bodnir, tá ið hann legði til merkis
hvussu teir valdu út hinar hægstu
sessirnar ; sigandi við teir,
8 Tá ið tú ert boðin av onkrum
manni til brúdleyps, setst ikki niður í hinum hægsta plássinum ; at
ikki ein meiri ærumikil maður
enn tú veri boðin av honum ;
9 Og hann ið beyð tær og
honum komi og sigi til tín, Gev
hesum manni rúm ; og tú við
skomm fari undir at taka hitt
lægsta plássið.
10 Men tá ið tú ert boðin, far
og setst niður í hinum lægsta
plássinum ; at tá ið hann sum
beyð tær kemur, hann má siga við
teg, Vinur, far hægri upp : tá skalt
tú hava tilbiðjan í nærveru teirra
sum sita til matar við tær.
11 Tí hvørsumhelst ið upphevjar seg sjálvan skal verða lækkaður ;
og hann sum eyðmýkir seg sjálvan
skal verða upphevjaður.
12 ¶ Tá segði hann eisini við
hann ið beyð honum, Tá ið tú gert
KAPITUL 14
ein døgverða ella ein náttverða,
G tað bar á, sum hann fór kalla ikki vinir tínar, ella brøður
inn í húsið hjá einum av tínar, eiheldur skyldmenn tínar,
hinum hægstu Pharisearunum at ella ríku grannar tínar ; at ikki
eta breyð á sabbatsdeginum, at teir eisini bjóði tær aftur, og eitt
endurgjald verði gjørt tær.
teir eygleiddu hann.
2 Og, sí, har var ein ávísur mað- 13 Men tá ið tú gert eina veitslu,
ur frammi fyri honum sum hevði kalla teir fátæku, teir vanføru, teir
lamnu, teir blindu :
vatnsjúkuna.
3 Og Jesus takandi til orða tal- 14 Og tú skalt vera vælsignaðaði til hinna lógkønu og Pharise- ur ; tí teir kunnu ikki endurgjalda
aranna, sigandi, Er tað lógligt at tær : tí tær skal verða endurgoldið
við uppreisn teirra rættvísu.
grøða á sabbatsdeginum?
103

allar prophetarnar, í kongadømi
Guðs, og tykkum sjálvar stoyttar
út.
29 Og teir skulu koma úr eystri, og úr vestri, og úr norðri, og
úr suðri, og skulu setast niður í
kongadømi Guðs.
30 Og, sí, tað eru síðstir sum
skulu verða fyrstir, og tað eru
fyrstir sum skulu verða síðstir.
31 ¶ Hin sama dagin komu tað
ávísir av Pharisearunum, sigandi
við hann, Kom tær út, og far avstað
hiðan: tí Heródes vil drepa teg.
32 Og hann segði við teir, Farið
tit, og sigið hasum revinum, Sí, eg
kasti út djevlar, og eg geri lekingar
í dag og í morgin, og triðja dagin
skal eg verða fullkomnaður.
33 Hóast tað, eg má ganga í
dag, og í morgin, og fylgjandi
dagin ; tí tað kann ikki verða at ein
prophetur latist uttanfyri Jerusalem.
34 O Jerusalem, Jerusalem,
sum drepurt prophetarnar, og
steinart teir sum eru sendir til tín ;
hvussu ofta vildi eg havt savnað
børn tíni saman, sum ein høna
savnar løgu sína undir veingir
sínar, og tit vildu ikki !
35 Sí, hús tykkara er eftirlatið
tykkum oyði : og sanniliga sigi eg
tykkum, Tit skulu ikki síggja meg,
fyrrenn tann tíð kemur tá ið tit
skulu siga, Vælsignaður er hann
sum kemur í navni Harrans.
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15 ¶ Og tá ið ein av teimum lív við, hann kann ikki vera lærusum sótu til matar við honum sveinur mín.
hoyrdi hesar lutir, segði hann við 27 Og hvørsumhelst ið ikki ber
hann, Vælsignaður er hann sum kross sín, og kemur aftaná mær,
skal eta breyð í kongadømi Guðs. kann ikki vera lærusveinur mín.
16 Tá segði hann við hann, Ein 28 Tí hvør av tykkum, ætlandi
ávísur maður gjørdi eina mikla at byggja eitt torn, setst ikki niður
fyrst, og roknar kostnaðin, hvørt
kvøldmáltíð, og beyð mongum:
17 Og sendi tænara sín um hann havi nóg mikið at fullgera
kvøldmatartíð at siga við teir sum tað?
vóru bodnir, Komið ; tí allir lutir 29 At ikki av hendingi, eftir at
hann hevur lagt grundvøllin, og
eru nú til reiðar.
18 Og teir allir einmælt fóru er ikki førur fyri at fullgera tað,
undir at umbera seg. Hin fyrsti allir sum síggja tað fara undir at
segði við hann, Eg havi keypt eitt háða hann,
stykki av jørð, og eg má neyðugt 30 Sigandi, Hesin maður byrjfara at hyggja at tí: eg biði teg aði at byggja, og var ikki førur fyri
halda mær til góða.
at fullgera.
19 Og ein annar segði, Eg havi 31 Ella hvør kongur, farandi at
keypt fimm ok av oksum, og eg føra kríggj ímóti einum øðrum
fari at royna tey : eg biði teg halda kongi, setst ikki niður fyrst, og
mær til góða.
ráðførist hvørt hann veri førur
20 Og ein annar segði, Eg havi fyri við tíggju túsundum at møta
gift meg við eini konu, og tess- honum sum kemur ímóti honum
við tjúgu túsundum ?
vegna kann eg ikki koma.
21 So tann tænarin kom, og sýndi 32 Ella annars, meðan hin er
harra sínum hesar lutir. Meistari enn langa leið burturfrá, sendir
hússins tá verðandi vreiður segði hann eitt umboðsmannalið, og
við tænara sín, Far út skundiliga tráar friðartreytir.
út á gøtur og strætir staðarins, 33 So líkaleiðis, hvørsumhelst
og før inn higar hinar fátæku, og ið hann veri av tykkum sum yvirhinar vanføru, og hinar høltu, og gevur ikki alt ið hann hevur, hann
hinar blindu.
kann ikki vera lærusveinur mín.
22 Og tænarin segði, Harri, tað 34 ¶ Salt er gott : men um saltið
er gjørt sum tú hevurt boðið, og havi mist smakk sín, við hvørjum
enn er tað rúm.
skal tað verða kryddað ?
23 Og harrin segði við tænaran, 35 Tað er hvørki egnað fyri
Far út á alfaravegirnar og garðar- landið, ella tá fyri tøðrúgvuna; men
nar, og noyð teir at koma inn, at menn kasta tað út. Hann ið hevhús mítt má verða fylt.
ur oyru at hoyra, lat hann hoyra.
24 Tí eg sigi tykkum, At eingin
KAPITUL 15
av teimum monnum sum vórðu
bodnir skal smakka av kvøldmálÁ komu nær at honum allir
tíð míni.
tollararnir og syndararnir fyri
25 ¶ Og tað fóru miklar mann- at hoyra hann.
fjøldir við honum: og hann vendi
2 Og Phariseararnir og hinir
sær, og segði við tey,
skriftlærdu knarraðu, sigandi,
26 Um nakar maður komi Hesin maður tekur ímóti syndtil mín, og hati ikki faðir sín, og arum, og etur við teim.
móður, og konu, og børn, og 3 ¶ Og hann talaði teimum
brøður, og systrar, ja, og sítt egna hesa dømisøgu, sigandi,
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Dømisøgan um hin burturfarna sonin

ST. LUKAS 15

4 Hvør maður av tykkum, hav- 15 Og hann fór og sameinaði
andi hundrað seyðir, um hann seg sjálvan til eins borgara av tí
missi ein teirra, fer ikki frá hinum landinum ; og hann sendi hann út
níggju og níti í oyðimørkini, og fer á markir sínar at geva svínum.
eftir tí sum er burturmistur, inntil 16 Og hann vildi fegin havt fylt
búk sín við teimum dravunum
hann finni hann?
5 Og tá ið hann hevur funnið sum svínini ótu : og eingin maður
hann, leggur hann hann á herðar gav honum.
17 Og tá ið hann kom til sín
sínar, fagnandi.
6 Og tá ið hann kemur heim, sjálvs, segði hann, Hvussu mangir
kallar hann saman vinir sínar og leigaðir tænarar hjá faðir mínum
grannar, sigandi við teir, Fegnist hava nóg mikið av breyði og til
við mær ; tí eg havi funnið seyð yvirs, og eg glatist við hungri!
18 Eg vil reisast og fara til faðirs
mín sum var burturmistur.
7 Eg sigi tykkum, at líkaleiðis míns, og vil siga við hann, Faðir,
skal frøi verða í himni yvir einum eg havi syndað ímóti himni, og
syndara sum vendir um, meira frammi fyri tær,
enn yvir níggju og níti rættvísum 19 Og eri ei meira verdugur at
persónum, hvørjum tarvast onga verða kallaður sonur tín : ger meg
eins og ein av leigaðu tænarum
umvending.
8 ¶ Ella hvør kona havandi tínum.
tíggju stykkir av silvuri, um hon 20 Og hann reistist, og kom til
missi eitt stykki, kveikir ikki eitt faðirs síns. Men tá ið hann var
kertaljós, og sópar húsið, og leitar enn ein langan veg burturfrá,
dúgliga til hon finni tað?
sá faðir hansara hann, og hevði
9 Og tá ið hon hevur funnið tað, várkunn, og rann, og fell á háls
kallar hon vinir sínar og grannar hansara, og kysti hann.
sínar saman, sigandi, Fegnist við 21 Og sonurin segði við hann,
mær ; tí eg havi funnið tað stykkið Faðir, eg havi syndað ímóti himni,
og í eygsjón tíni, og eri ei meira
sum eg hevði mist burtur.
10 Líkaleiðis, sigi eg tykkum, er verdur at verða kallaður sonur tín.
tað fagnaður í nærveruni av eingl- 22 Men faðirin segði við tænum Guðs yvir einum syndara sum arar sínar, Berið fram ta bestu
vendir um.
skikkjuna, og latið hann í hana ;
11 ¶ Og hann segði, Ein ávísur og setið ein ring á hond hansara,
maður hevði tveir synir :
og skógvar á føtur hansara :
12 Og hin yngri av teimum 23 Og flytið higar hin gødda
segði við faðir sín, Faðir, gev mær kálvin, og drepið hann ; og latum
tann partin av góðsi sum mær okkum eta, og vera glaðar :
líknast. Og hann skifti teimum 24 Tí hesin mín sonur var deyðlivibreyð sítt.
ur, og er livandi aftur ; hann var
13 Og ei mangar dagar aftaná burturmistur, og er funnin. Og
savnaði yngri sonurin alt saman, teir tóku at vera glaðir.
og tók ferð sína inn í eitt fjarlagið 25 Nú, eldri sonur hansara var
land, og har oyðslaði fíggjarogn á markini : og sum hann kom og
síni við teymaleysum levnaði.
nærkaðist húsinum, hoyrdi hann
14 Og tá ið hann hevði brúkt tónaspæl og dansan.
alt, reis tað ein mikil hungursneyð 26 Og hann kallaði ein av tæní tí landinum ; og hann byrjaði at arunum, og spurdi hvat hesir lutir
merktu.
kenna trot.
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Dømisøgan um hin órættvísa húsleiðaran

27 Og hann segði við hann,
Bróðir tín er komin ; og faðir tín
hevur dripið hin gødda kálvin, av
tí at hann hevur móttikið hann
tryggan og heilan.
28 Og hann varð firtin, og vildi
ikki fara inn: tessvegna kom faðir
hansara út, og nølaði hann.
29 Og svarandi segði hann við
faðir sín, Sí, hesi mongu ár tæni eg
tær, eiheldur breyt eg nakrantíð
boð títt : og tó gavst tú mær aldri
eitt smálamb, at eg mátti gleðst
við vinum mínum:
30 Men so skjótt sum hesin tín
sonur var komin, sum hevur etið
upp ognum tínum við skøkjum,
hevurt tú dripið fyri hann hin
gødda kálvin.
31 Og hann segði við hann,
Sonur, tú ert ævir hjá mær, og alt
sum eg havi er títt.
32 Tað var sømiligt at vit skuldu gleðast, og vera fróir : tí hesin
tín bróðir var deyður, og er livandi
aftur ; og var burturmistur, og er
funnin.

og segði við hin fyrsta, Hvussu
mikið skyldart tú harra mínum?
6 Og hann segði, Hundrað mál
av olju. Og hann segði við hann,
Tak rokning tína, og setst niður
skundiliga, og skriva fimti.
7 Tá segði hann við ein annan,
Og hvussu mikið skyldart tú ? Og
hann segði, Hundrað mál av hveiti.
Og hann segði við hann, Tak rokning tína, og skriva fýrsinstjúgu.
8 Og harrin viðmælti hinum
órættvísa bústjóra, av tí at hann
hevði gjørt hyggiliga : tí børnini at
hesum heimi eru í ætt síni vísari
enn børnini at ljósi.
9 Og eg sigi tykkum, Gerið til
tykkara sjálvs vinir av mammon
órættvísis ; at, tá ið tit víkja, teir
mega taka ímóti tykkum inn í
ævigt-varandi bústaðir.
10 Hann sum er trúfastur í tí
sum er minst er trúfastur eisini í
nógvum ; og hann sum er órættvísur í hinum minsta er órættvísur
eisini í nógvum.
11 Um tessvegna tit havi ikki
verið trúfastir í hinum órættvísa
KAPITUL 16
mammon, hvør vil líta tykkum
G hann segði eisini við læru- upp í hendur hinar sonnu ríkdómsveinar sínar, Tað var ein arnar ?
ávísur ríkur maður, sum hevði ein 12 Og um tit havi ikki verið
bústjóra ; og hin sami var ákærdur trúfastir í tí sum er annars mans,
honum at hann hevði oyðslað hvør skal geva tykkum tað sum er
tykkar egna ?
ognum hansara.
2 Og hann kallaði hann, og 13 ¶ Eingin tænari kann tæna
segði við hann, Hvussu er tað at tveim meistarum : tí annaðhvørt
eg hoyri hetta um teg ? gev mær vil hann hata tann eina, og elska
roknskap fyri bústjóraskap tín ; tí hin ; ella annars vil hann halda
seg afturat tí eina, og vanvirða
tú mást vera ei longur bústjóri.
3 Tá segði bústjórin innan í hin. Tit kunnu ikki tæna Guði og
sær sjálvum, Hvat skal eg gera ? mammon.
tí harri mín tekur burtur frá mær 14 Og Phariseararnir eisini, sum
bústjóraskapin : eg kann ikki vóru ágirndarsamir, hoyrdu allar
grava ; at bidda komi eg mær ikki. hesar lutir : og teir útflentu hann.
4 Eg eri avráddur hvat gerast 15 Og hann segði við teir, Tit eru
skal, at, tá ið eg verði settur frá teir sum rættvísgera tykkum sjálvbústjóraskapinum, teir mega taka ar frammi fyri monnum; men Guð
kennir hjørtu tykkara : tí tað sum
ímóti mær inn í hús síni.
5 So hann kallaði hvønn og ein er háttliga mett millum manna er
av skuldnarum harra síns til sín, andstygd í eygsjón Guðs.
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Hin ríki maður & Lazarus

16 Lógin og prophetarnir vóru 27 Tá segði hann, Eg biði teg
inntil Jóhannes : síðan ta tíð verð- tessvegna, faðir, at tú vildirt sent
ur kongadømi Guðs prædikað, og hann til húsar faðirs míns :
28 Tí eg havi fimm brøður ; at
hvør maður pressar inn í tað.
17 Og tað er lættari hjá himni hann má vitna fyri teim, at ikki
og jørð at ganga undir, enn einum teir eisini komi inn í henda pínslustavkróki av lógini at víkja.
stað.
18 Hvørsumhelst ið koyrir burt- 29 Ábraham sigur við hann, Teir
ur konu sína, og giftist við eini aðr- hava Móses og prophetarnar ; lat
ari, fremur hordóm: og hvørsum- teir hoyra teir.
helst ið giftist við henni sum er 30 Og hann segði, Nei, faðir
koyrd burtur frá manni sínum Ábraham : men um ein fór til
teirra frá hinum deyðu, vilja teir
fremur hordóm.
19 ¶ Tað var ein ávísur ríkur venda um.
maður, sum var klæddur í purpur 31 Og hann segði við hann, Um
og fínt lín, og gleddist marglætis- teir hoyri ikki Móses og prophetliga hvønn dag :
arnar, eiheldur vilja teir verða
20 Og tað var ein ávísur biddari sannførdir, tó ein reis frá hinum
nevndur Laz´-a-rus, sum varð lagd- deyðu.
ur við dyr hansara, fullur í sárum,
KAPITUL 17
21 Og tráandi at verða mettaður
við molunum sum fullu frá borði
Á segði hann við lærusveinarhins ríka mans : harafturat komu
nar, Tað er ómøguligt annað
hundarnir og sloktu sár hansara. enn at meinbogar vilja koma : men
22 Og tað bar á, at biddarin doy- vei honum, gjøgnum hvønn teir
ði, og varð av einglunum borin inn koma !
í fang Ábrahams: hin ríki maðurin 2 Tað var betri fyri hann at ein
doyði eisini, og varð jarðaður ;
mylnusteinur varð hongdur um
23 Og í helviti lyftir hann upp háls hansara, og hann kastaður
eygum sínum, verandi í pínslum, inn í havið, enn at hann skuldi
og sær Ábraham langt burturfrá, givið einum av hesum smáu meinog Laz´-a-rus í fangi hansara.
boga.
24 Og hann rópaði og segði, 3 ¶ Gevið gætur eftir tykkum
Faðir Ábraham, hav miskunn mót sjálvum: Um bróðir tín misbróti
mær, og send Laz´-a-rus, at hann ímóti tær, harta hann ; og um
má drepa tippin av fingri sínum í hann iðrist, fyrigev honum.
vatn, og svala tungu míni; tí eg eri 4 Og um hann misbróti ímóti
pínslaður í hesum loga.
tær sjey ferðir í einum degi, og
25 Men Ábraham segði, Sonur, sjey ferðir í einum degi vendi
minst til at tú í lívstíð tíni tókst við aftur til tín, sigandi, Eg iðrist ; tú
tínum góðu lutum, og líkaleiðis skalt fyrigeva honum.
Laz´-a-rus illu lutum: men nú er 5 Og apostlarnir søgdu við
hann troystaður, og tú ert pínsl- Harran, Øk trúgv vára.
aður.
6 Og Harrin segði, Um tit
26 Og umframt alt hetta, ímill- høvdu trúgv sum eitt sinnopskorn,
um okkara og tykkara er tað eitt kundu tit sagt við hetta morberjamikið svølg fest : so at teir sum træið, Veri tú rykt upp við rótini,
vildu ferðast hiðanfrá til tykkara og veri tú plantað í sjógvin ; og tað
kunnu ikki ; eiheldur kunnu teir skuldi lýtt tykkum.
ferðast til okkara, sum vildu komið 7 Men hvør av tykkum, havhaðanfrá.
andi ein tænara pløgandi ella
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Viðvíkjandi aðru komu Christs

føðandi fenað, vil siga við hann kravdur av Pharisearunum, nær
við tað sama, tá ið hann er komin kongadømi Guðs skuldi koma,
av markini, Far og setst niður til svaraði hann teimum og segði,
Kongadømi Guðs kemur ikki við
matar?
8 Og vil ikki heldur siga við eygleiðing :
hann, Ger til reiðar tað við hvørj- 21 Eiheldur skulu tey siga, Sí
um eg kann eta náttverða, og gyrð her ! ella, sí har ! tí, sí, kongadømi
teg, og tæn mær, til eg havi etið og Guðs er innaní tykkum.
drukkið ; og aftaná skalt tú eta og 22 Og hann segði við lærusveinarnar, Teir dagar vilja koma,
drekka ?
9 Takkar hann tí tænaranum av tá ið tit skulu tráa at síggja ein av
tí at hann gjørdi teir lutir ið vórðu døgum Menniskjusonarins, og tit
skulu ikki síggja hann.
bodnir honum? Eg trúgvi ikki.
10 So líkaleiðis tit, tá ið tit skulu 23 Og teir skulu siga við tykkhava gjørt allar teir lutir sum eru um, Sí her ; ella, sí har : farið ei
bodnir tykkum, sigið, Vit eru aftaná teim, eiheldur fylgið teimum.
ónýtir tænarar : vit hava gjørt tað 24 Tí eins og snarljósið, sum
skyggir út úr tí eina umráðinum
sum var skylda okkara at gera.
11 ¶ Og tað bar á, sum hann undir himni, skínur at hinum
fór til Jerusalem, at hann fór mitt umráðinum undir himni ; soleiðis
ígjøgnum Sa-ma´-ri-u og Galileu. skal eisini Menniskjusonurin vera
12 Og sum hann fór inn í eina á degi sínum.
ávísa bygd, møttu honum tíggju 25 Men fyrst má hann líða
menn sum vóru spitalskir, sum mangar lutir, og verða vrakaður
av hesi ætt.
stóðu langt burturfrá :
13 Og teir lyftu upp røddum 26 Og eins og tað var á døgum
sínum, og søgdu, Jesus, Meistari, Nó´-a, soleiðis skal tað verða eisini
á døgum Menniskjusonarins.
hav miskunn við okkum.
14 Og tá ið hann sá teir, segði 27 Tey ótu, tey drukku, teir gifthann við teir, Farið, sýnið tykkum ust við konum, tær vórðu givnar í
yvirfyri prestunum. Og tað bar á, giftu, inntil tann dag ið Nó´-i fór
at, sum teir fóru, vórðu teir reins- inn í ørkina, og flóðin kom, og
oyddi tey øll.
aðir.
15 Og ein teirra, tá ið hann sá at 28 Líkaleiðis eisini eins og tað
hann var grøddur, vendi aftur, og var á døgum Lots ; tey ótu, tey
við harðari rødd dýrðmetti Guð, drukku, tey keyptu, tey seldu,
16 Og fell niður á andlit sítt við tey plantaðu, tey bygdu ;
føtur hans, veitandi honum tøkk- 29 Men hin sama dag ið Lot fór
ir : og hann var ein Sa-mar-i- tan´- út úr Sodomu regnaði eldur og
svávul frá himni, og oyddi tey øll.
ari.
17 Og Jesus svarandi segði, 30 Enntá soleiðis skal tað vera
Vórðu tað ikki tíggju reinsaðir ? á tí degi tá ið Menniskjusonurin
verður opinberaður.
men hvar eru teir níggju?
18 Tað eru ikki funnir sum 31 Á tí degi, hann ið skal vera
komu aftur at geva Guði dýrd uppiá húsatekjuni, og tingini hjá
honum í húsinum, lat hann ikki
uttan hesin fremmandi.
19 Og hann segði við hann, koma niður at taka tað burtur :
Reis teg, far leið tína : trúgv tín og hann ið er á markini, lat hann
líkaleiðis ikki venda aftur.
hevur gjørt teg heilan.
20 ¶ Og tá ið hann varð 32 Minnist til konu Lots.
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ST. LUKAS 18

9 Og hann talaði hesa dømisøgu til ávísra sum troystaðu á
seg sjálvar at teir vóru rættvísir,
og vanvirdu aðrar :
10 Tveir menn fóru niðan inn
í templið at biðja ; tann eini ein
Phariseari, og hin ein tollari.
11 Pharisearin stóð og bað
soleiðis við sær sjálvum, Guð,
eg takki tær, at eg eri ikki eins og
aðrir menn eru, peninganoyðarar,
órættvísir, hordómsfremjarar, ella
enntá sum hesin tollarin.
12 Eg fasti tværreisur í vikuni,
eg gevi tíggjundir av øllum sum
eg eigi.
13 Og tollarin, standandi langt
burturfrá, vildi ikki lyfta upp so
mikið sum eygum sínum til himins, men sló uppá bringu sína, sigKAPITUL 18
andi, Guð veri náðigur mót mær
G hann talaði eina dømisøgu einum syndara.
fyri teimum til hesa enda- 14 Eg sigi tykkum, hesin maðmáls, at menn áttu altíð at biðja, ur fór oman til húsa sína rættvísog ei at maktast ;
gjørdur heldur enn hin : tí hvør
2 Sigandi, Tað var í einum staði tann ið upphevjar seg sjálvan
ein dómari, sum óttaðist ikki Guð, skal verða lækkaður ; og hann ið
eiheldur hevði virðing fyri manni : eyðmýkir seg sjálvan skal verða
3 Og tað var ein einkja í tí upphevjaður.
staði ; og hon kom til hansara, 15 Og tey førdu til hansara eissigandi, Veit mær rætt yvir mót- ini pinkubørn, at hann vildi nomstøðumanni mínum.
ið við tey : men tá ið lærusveinar
4 Og hann vildi ikki um stund: hansara sóu tað, hartaðu teir tey.
men aftaná segði hann innaní sær 16 Men Jesus kallaði teir til sín,
sjálvum, Hóast eg óttist ikki Guð, og segði, Loyvið lítlum børnum
ella havi virðing fyri manni ;
at koma til mín, og sýtið teim ei ;
5 Tó av tí at henda einkja ónáð- tí slíkra er kongadømi Guðs.
ar meg, vil eg veita henni rætt, at 17 Sanniliga sigi eg tykkum,
ikki hon við áhaldandi komu síni Hvørsumhelst ið skal ikki taka
troytti meg.
ímóti kongadømi Guðs eins og
6 Og Harrin segði, Hoyrið hvat eitt lítið barn, skal á ongan vís
hin órættvísi dómarin sigur.
ganga harinn.
7 Og skal ikki Guð veita sínum 18 Og ein ávísur stjórnari spuregnu útvaldu rætt, sum rópa dag di hann, sigandi, Góði Meistari,
og nátt til hansara, tó hann beri hvat skal eg gera at arva ævigt lív?
leingi yvir við teim?
19 Og Jesus segði við hann, Hví
8 Eg sigi tykkum at hann vil kallart tú meg góðan? eingin er
veita teim rætt snarliga. Hóast góður, uttan ein, tað er, Guð.
tað, tá ið Menniskjusonurin kem- 20 Boðini kennirt tú, Frem ikki
ur, skal hann finna trúgv á jørðini? hordóm, Drep ikki, Stjal ikki, Ber
109

33 Hvørsumhelst ið skal søkja
at frelsa lív sítt skal missa tað ; og
hvørsumhelst ið skal missa lív sítt
skal varðveita tað.
34 Eg sigi tykkum, í teirri nátt
skulu tað vera tveir menn í eini
song ; tann eini skal verða tikin,
og hin skal verða latin eftir.
35 Tvær konur skulu vera malandi á kvørn saman ; tann eina
skal verða tikin, og hin latin eftir.
36 Tveir menn skulu vera á markini ; tann eini skal verða tikin, og
hin latin eftir.
37 Og teir svaraðu og søgdu
við hann, Hvar, Harri ? Og hann
segði við teir, Hvarsumhelst ið
likamið er, hagar vilja ørnirnar
verða savnaðar saman.

O

HEILAGA_BIBLIA_NT.indd 109

02-07-2010 18:45:41

ST. LUKAS 18

Christus gevur blindum manni sjón

ikki falskan vitnisburð, Æra faðir og taka hann av lívi : og hin triðja
tín og móður tína.
dagin skal hann rísa aftur.
21 Og hann segði, Øll hesi havi 34 Og teir skiltu ongar av hesum
eg hildið frá ungdómi mínum lutum: og henda framsøgn var fjald
uppeftir.
fyri teimum, eiheldur skynaðu teir
22 Nú, tá ið Jesus hoyrdi hesar teir lutir sum vórðu talaðir.
lutir, segði hann við hann, Enn 35 ¶ Og tað bar á, at sum
vantart tær ein lut : sel alt ið tú hann var komin nær at Jericho,
hevurt, og útdeil hinum fátæku, sat ein ávísur blindur maður við
og tú skalt hava dýrgrip í himni: vegkantin og biddaði :
og kom, fylg mær.
36 Og hoyrandi mannfjøldina
23 Og tá ið hann hoyrdi hetta, fara framvið, spurdi hann hvat
varð hann ógvuliga sorgarfullur : tað merkti.
tí hann var sera ríkur.
37 Og tey søgdu honum, at
24 Og tá ið Jesus sá at hann Jesus úr Nazareth fer framvið.
varð ógvuliga sorgarfullur, segði 38 Og hann rópaði, sigandi,
hann, Hvør treyðugliga skulu teir Jesus, tú Sonur Dávids, hav missum hava ríkidømir ganga inn í kunn við mær.
kongadømi Guðs!
39 Og tey sum fóru undan hart25 Tí tað er lættari hjá einum aðu hann, at hann skuldi halda
kameli at fara ígjøgnum eitt nálar- tøgn síni : men hann rópaði so
eyga, enn hjá einum ríkum manni mikið meira, Tú Sonur Dávids,
at ganga inn í kongadømi Guðs.
hav miskunn við mær.
26 Og teir ið hoyrdu tað søgdu, 40 Og Jesus stóð, og beyð hann
Hvør tá kann verða frelstur?
at verða førdan til sín: og tá ið
27 Og hann segði, Lutirnir sum hann var komin nær, spurdi hann
eru ómøguligir við monnum eru hann,
møguligir við Guði.
41 Sigandi, Hvat vilt tú at eg
28 Tá segði Pætur, Sí, vit hava skal gera tær ? Og hann segði,
eftirlatið alt, og fylgt tær.
Harri, at eg má fáa sjón mína.
29 Og hann segði við teir, 42 Og Jesus segði við hann, Fá
Sanniliga sigi eg tykkum, Tað er sjón tína : trúgv tín hevur frelst
eingin maður ið hevur eftirlatið teg.
hús, ella foreldur, ella brøður, ella 43 Og alt fyri eitt fekk hann
konu, ella børn, fyri søk konga- sjón sína, og fylgdi honum, dýrðdømis Guðs,
metandi Guð : og alt fólkið, tá ið
30 Hvør ikki skal móttaka marg- tey sóu tað, góvu Guði prís.
falt meira í hesi núverandi tíð, og
KAPITUL 19
í hinum komandi heimi lív ævigtvarandi.
G Jesus fór inn í og fór ígjøgn31 ¶ Tá tók hann til sín teir
um Jericho.
tólv, og segði við teir, Sí, vit fara 2 Og, sí, har var ein maður
niðan til Jerusalem, og allir lutir nevndur Zac-chæ´-us, sum var
ið eru skrivaðir av prophetunum hin stemsti millum tollaranna, og
viðvíkjandi Menniskjusyninum hann var ríkur.
skulu verða fullførdir.
3 Og hann søkti at síggja Jesus
32 Tí hann skal verða givin yvir hvør hann var ; og kundi ikki fyri
til Heidninganna, og skal verða troðkanini, av tí at hann var lítil
háðaður, og illviljaliga viðfarin, av vøkstri.
og spýttur á :
4 Og hann rann undan, og kleyv
33 Og teir skulu húðfletta hann, upp í eitt morberjatræ at síggja
110
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hann : tí hann var at fara framvið hvør maður hevði ávunnið við
keypskapi.
tann vegin.
5 Og tá ið Jesus kom til stað- 16 Tá kom hin fyrsti, sigandi,
arins, leit hann upp, og sá hann, Harri, pund títt hevur ávunnið
og segði við hann, Zac-chæ´-us, tíggju pund.
skunda tær, og kom niður ; tí í 17 Og hann segði við hann, Væl
dag má eg dvølja í húsum tínum. gjørt, tú góði tænari: av tí at tú hev6 Og hann skuldaði sær, og kom urt verið trúfastur í sera lítlum, havi
niður, og tók ímóti honum gleði- tú myndugleika yvir tíggju staðum.
18 Og hin annar kom, sigandi,
liga.
7 Og tá ið teir sóu tað, knarr- Harri, pund títt hevur ávunnið
aðu teir allir, sigandi, At hann fimm pund.
var farin at vera gestur hjá einum 19 Og hann segði líkaleiðis við
hann, Veri tú eisini yvir fimm
manni sum er ein syndari.
8 Og Zac-chæ´-us stóð, og segði staðum.
við Harran ; Sí, Harri, helmingin 20 Og ein annar kom, sigandi,
av góðsi mínum gevi eg til hinna Harri, sí, her er pund títt, sum eg
fátæku ; og um eg havi tikið nakran havi goymt liggjandi niðurfyri í
lut frá nøkrum manni við falskari einum borðklæði :
ákæru, endurbøti eg honum fýrfalt. 21 Tí eg óttaðist teg, av tí at tú
9 Og Jesus segði við hann, ert ein strangur maður : tú tekurt
Henda dag er frelsa komin til upp tað tú legðirt ikki niður, og
hesa húsar, við tað at hann eisini heystart tað tú ikki sáaðirt.
22 Og hann sigur við hann, Út
er ein sonur Ábrahams.
10 Tí Menniskjusonurin er kom- úr egna munni tínum vil eg døma
in at søkja og at frelsa tað sum var teg, tín vondi tænari. Tú vitstirt
burturmist.
at eg var ein strangur maður, tak11 Og sum teir hoyrdu hesar andi upp tað eg legði ikki niður,
lutir, legði hann afturat og talaði og heystandi tað eg ikki sáaði :
eina dømisøgu, av tí at hann var 23 Hví gavst tú tá ikki pening
nær við Jerusalem, og av tí at tey mín inn í bankan, at við komu
hildu at kongadømi Guðs skuldi mína eg mátti havt kravt mítt
alt fyri eitt birtast.
egna við rentu?
12 Hann segði tessvegna, Ein 24 Og hann segði við teir sum
ávísur aðalsmaður fór inn í eitt fjar- stóðu hjá, Takið frá honum pundlagið land at móttaka sær sjálvum ið, og gevið tað til hansara sum
eitt kongadømi, og at koma aftur. hevur tíggju pund.
13 Og hann kallaði sínar tíggju 25 (Og teir søgdu við hann,
tænarar, og fekk teimum tíggju Harri, hann hevur tíggju pund.)
pund, og segði við teir, Haldið 26 Tí eg sigi tykkum, At hvørjognum til eg komi.
um tí sum hevur skal verða givið ;
14 Men landsmenn hansara hat- og frá honum sum hevur ikki,
aðu hann, og sendu eini boð eftir enntá tað hann hevur skal verða
honum, sigandi, Vit vilja ikki hava tikið burtur frá honum.
27 Men hasar fíggindar mínar,
henda mann at ráða yvir okkum.
15 Og tað bar á, at tá ið hann sum vildu ikki at eg skuldi ráða
var komin aftur, havandi móttikið yvir teim, førið higar, og banið
kongadømið, tá beyð hann hesar teimum frammi fyri mær.
tænarar at verða kallaðar til sín, til 28 ¶ Og tá ið hann svá hevði
hvørja hann hevði givið peningin, talað, fór hann undan, farandi
at hann mátti vita hvussu mikið niðan til Jerusalem.
111
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29 Og tað bar á, tá ið hann var vitað, enntá tú, í minsta lagi á
komin nær til Beth-pha´-ge og hesum degi tínum, teir lutir sum
Beth-a´-ni-u, hjá fjallinum sum er tilhoyra friði tínum! men nú eru
kallað Olivinfjallið, sendi hann teir fjaldir frá eygum tínum.
43 Tí teir dagar skulu koma
tveir av lærusveinum sínum,
30 Sigandi, Farið tit inn í bygd- uppá teg, at fíggindar tínir skulu
ina yvirav tykkum ; í hvørji við sláa eitt virki umkring teg, og uminnkomu tykkara tit skulu finna ringa teg íkring, og halda teg inni
eitt asnafyl bundið, hvará enn á hvørji síðu,
aldri maður sat : loysið tað, og 44 Og skulu leggja teg javnan
við jørðina, og børn tíni fyri innan
førið tað higar.
31 Og um nakar maður spyrji teg ; og teir skulu ei lata eftir í tær
tykkum, Hví loysa tit tað? Svá ein stein uppiá øðrum ; av tí at tú
skulu tit siga við hann, Av tí kendirt ikki vitjunartíð tína.
45 Og hann fór inn í templið, og
at Harrin hevur tørv á tí.
32 Og teir sum vórðu sendir byrjaði at kasta út teir sum seldu
fóru leið sína, og funnu enntá harí, og teir sum keyptu ;
46 Sigandi við teir, Tað stendur
eins og hann hevði sagt við teir.
33 Og sum teir vóru loysandi skrivað, Hús mítt er bønarhúsið :
asnafylið, søgdu ánarar tess við men tit hava gjørt tað eitt ránsmannabøli.
teir, Hví loysa tit asnafylið?
34 Og teir søgdu, Harrin hevur 47 Og hann frálærdi dagliga í
templinum. Men høvuðsprestarnir
tørv á tí.
35 Og teir førdu tað til Jesu : og hinir skriftlærdu og hinir fremog teir kastaðu klæðir síni uppá stu fólksins søktu at oyða hann,
48 Og kundu ei finna hvat teir
asnafylið, og teir settu Jesus hará.
36 Og sum hann fór, breiddu máttu gjørt : tí alt fólkið var sera
gáið at hoyra hann.
tey klæðir síni á vegin.
37 Og tá ið hann var komin nær,
KAPITUL 20
enntá nú við omangongdina av
G tað bar á, at á einum av
Olivinfjallinum, byrjaði øll fjøldin
teimum døgunum, sum hann
av lærusveinunum at fegnast og
prísa Guði við harðari rødd fyri øll lærdi fólkið í templinum, og prætey máttugu verkini sum tey høvdu dikaði gleðiboðskapin, høvuðsprestarnir og hinir skriftlærdu
sæð ;
38 Sigandi, Vælsignaður veri komu uppá hann við hinum elstu,
Kongurin sum kemur í navni 2 Og talaðu til hansara, sigandi,
Harrans : friður í himni, og dýrd Sig okkum, við hvørjum myndugleika gert tú hesar lutir? ella hvør
í tí hægsta.
39 Og summir av Pharisearun- er hann sum gav tær henda myndum innan úr mannfjøldini søgdu ugleika?
við hann, Meistari, harta læru- 3 Og hann svaraði og segði við
teir, Eg vil eisini spyrja tykkum
sveinar tínar.
40 Og hann svaraði og segði við eitt ; og svarið mær :
teir, Eg sigi tykkum at, um hesir 4 Dópur Jóhannesar, var hann
skuldu hildið tøgn síni, steinarnir frá himni, ella av monnum?
5 Og teir umhugsaðust við sær
í stundini skuldu rópað út.
41 ¶ Og tá ið hann var komin sjálvum, sigandi, Um vit skulu
nær, skoðaði hann staðin, og græt siga, Frá himni ; vil hann siga,
Hví trúðu tit honum tá ikki ?
yvir hann,
42 Sigandi, Um tú hevðirt 6 Men og um vit siga, Av monn112
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um ; vil alt fólkið steina okkum: tí 18 Hvørsumhelst ið skal falla upptey veri sannførd at Jóhannes var á tann steinin skal verða soraður ;
ein prophetur.
men á hvønnsumhelst ið hann skal
7 Og teir svaraðu, at teir kundu falla, hann skal mylja hann í støv.
ikki siga hvaðan hann var.
19 ¶ Og høvuðsprestarnir og
8 Og Jesus segði við teir, Eiheld- hinir skriftlærdu hina somu stund
ur sigi eg tykkum við hvørjum søktu at leggja hendur á hann ; og
teir óttaðust fólkið : tí teir varnaðmyndugleika eg geri hesar lutir.
9 Tá fór hann undir at tala til ust at hann hevði talað hesa dømifólksins hesa dømisøgu ; Ein ávís- søgu ímóti teimum.
ur maður plantaði ein víngarð, og 20 Og teir eygleiddu hann, og
leigaði hann út til víngarðsmanna, sendu út njósnarar, hvørjir skuldu
og fór inn í eitt fjarlagið land í eina látast vera rættvísir menn, at teir
langa tíð.
máttu taka hald á orðum hansara,
10 Og við tíðina sendi hann ein at so teir máttu geva hann upp til
tænara til víngarðsmannanna, at valds og myndugleika landsstjórteir skuldu geva honum av ávøksti ans.
víngarðsins : men víngarðsmenn- 21 Og teir spurdu hann, sigandi,
inir bardu hann, og sendu hann Meistari, vit vita at tú sigurt og
lærirt rættliga, eiheldur góðtekurt
avstað tóman.
11 Og aftur sendi hann ein tú persón nakars mans, men lærirt
annan tænara : og teir bardu hann veg Guðs sannliga :
eisini, og fóru skammiliga við hon- 22 Er tað lógligt hjá okkum at
um, og sendu hann avstað tóman. geva Cæsari íkast, ella ei ?
12 Og aftur sendi hann ein 23 Men hann varnaðist sniðtriðja : og teir særdu hann eisini, fundni teirra, og segði við teir,
og kastaðu hann út.
Hví freista tit meg ?
13 Tá segði harri víngarðsins, 24 Sýnið mær ein pening. Hvørs
Hvat skal eg gera? Eg vil senda mynd og yvirskrift hevur hann ?
mín háttelskaða son: vera má at Teir svaraðu og søgdu, Cæsars.
teir vilja hava virðing fyri honum 25 Og hann segði við teir, Greiðtá ið teir síggja hann.
ið tessvegna Cæsari teir lutir
14 Men tá ið víngarðsmenninir sum veri Cæsars, og Guði teir
sóu hann, umhugsaðust teir sín lutir sum veri Guðs.
ámillum, sigandi, Hesin er arving- 26 Og teir kundu ikki taka hald
in: komið, latum okkum drepa á orðum hansara frammi fyri fólkhann, at arvurin má verða okkara. inum: og teir undraðust á svar
15 So teir kastaðu hann út úr hansara, og hildu tøgn síni.
víngarðinum, og drópu hann. 27 ¶ Tá komu til hansara ávísHvat tessvegna skal harri víngarð- ir av Sad-du-ce´-ar-unum, hvørjir
avnokta at tað er nøkur uppreisn:
sins gera við teir?
16 Hann skal koma og oyða og teir spurdu hann,
Sigandi, Meistari, Móses
hesar víngarðsmenn, og skal geva 28
víngarðin til annara. Og tá ið teir skrivaði okkum, Um bróðir nakhoyrdu tað, søgdu teir, Guð sýti ars mans doyggi, havandi konu, og
hann doyggi uttan børn, at bróðir
fyri.
17 Og hann skoðaði teir, og hans skuldi taka konu hansara, og
segði, Hvat er hetta tá sum stend- reisa upp bróður sínum sáð.
ur skrivað, Steinurin sum smiðir- 29
Tað vóru tessvegna sjey
nir vrakaðu, hin sami er vorðin brøður : og hin fyrsti tók konu,
høvuðs-hornasteinurin?
og doyði uttan børn.
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Oyðing tempulsins & Jerusalems søgd fyrifram

30 Og hin annar tók hana til lærdu, sum tráa at ganga í longum
konu, og hann doyði barnleysur. skikkjum, og elska heilsanir á torg31 Og hin triðji tók hana ; og á unum, og hinar ovastu sessirnar í
líkan hátt teir sjey eisini ; og teir synagogunum, og hinar fremstu
eftirlótu eingi børn, og doyðu.
sessirnar í veitslum ;
32 Síðst av øllum doyði kvinnan 47 Hvørjir oyðeta húsini hjá
eisini.
einkjum, og fyri eina sýning halda
33 Tessvegna í uppreisnini, hvørs langar bønir : hinir somu skulu
kona av teimum er hon ? tí sjey móttaka størri heldøming.
høvdu hana til konu.
KAPITUL 21
34 Og Jesus svarandi segði við
teir, Børnini av hesi verøld giftG hann leit upp, og sá hinar
ast, og verða givin í giftu :
ríku menninar kastandi gáv35 Men tey sum skulu verða ur sínar inn í skattkamarið.
tald verdig at lutast hasa verøld, 2 Og hann sá eisini eina ávísa
og uppreisnina frá hinum deyðu, fátæka einkju kastandi inn hagar
hvørki giftast, ella verða givin í tveir smápeningar.
giftu :
3 Og hann segði, Av sonnum
36 Eiheldur kunnu tey doyggja sigi eg tykkum, at henda fátæka
meir : tí tey eru einglunum jøvn ; einkja hevur kastað inn meir enn
og eru børnini av Guði, verandi teir allir :
børnini av endurreisnini.
4 Tí allir hesir hava av yvirflóð
37 Nú, at tey deyðu verða reist, síni kastað inn afturat offurgávum
sýndi enntá Móses við runnin, Guðs : men hon av armóð síni
tá ið hann kallar Harran Guð hevur kastað inn alt tað livibreyð
Ábrahams, og Guð Ísaacs, og sum hon hevði.
Guð Jácobs.
5 ¶ Og sum summir talaðu
38 Tí hann er ei ein Guð teirra um templið, hvussu tað var prýtt
deyðu, men teirra livandi : tí hon- við vøkrum steinum og gávum,
um allir liva.
segði hann,
39 ¶ Ávísir av hinum skriftlær- 6 Hvat hesum lutum sum tit
du tá svarandi søgdu, Meistari, tú skoða viðvíkur, teir dagar vilja
hevurt væl sagt.
koma, í hvørjum tað skal ikki verða
40 Og eftir tað tordu teir ei latin eftir ein steinur uppiá øðrspyrja hann nakran spurning yvir- um, sum skal ikki verða kastaður
høvur.
niður.
41 Og hann segði við teir, Hvus- 7 Og teir spurdu hann, sigansu siga teir at Christus er sonur di, Meistari, men nær skulu hesir
Dávids?
lutir verða? og hvat tekin vil vera
42 Og Dávid sjálvur sigur í tá ið hesir lutir skulu bera á ?
Psálma-bókini, Harrin segði við 8 Og hann segði, Gevið gætur,
Harra mín, Sit tú við høgru hond at tit verði ikki villleiddir : tí
mína,
mangir skulu koma í navni mín43 Til eg geri fíggindar tínar um, sigandi, Eg eri Christus ; og
fótskammul tín.
tíðin nærkast : farið tit ikki tess44 Dávid tessvegna kallar hann vegna aftaná teimum.
Harra, hvussu er hann tá sonur 9 Men tá ið tit skulu hoyra um
hansara?
orrustur og ófriðir, verðið ikki
45 ¶ Í áhoyrn als fólksins segði ræðsluslignir : tí hesir lutir mugu
hann tá við lærusveinar sínar,
fyrst bara á ; men endin er ikki alt
46 Verið varnir fyri hinum skrift- fyri eitt.
114
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10 Tá segði hann við teir, Tjóð mikil neyð í landinum, og vreiði
skal rísa ímóti tjóð, og kongadømi uppiá hesum fólki.
24 Og tey skulu falla við svørðsímóti kongadømi :
11 Og miklir jarðskjálvtar skulu eggini, og skulu verða leidd burtur
verða á ymsum støðum, og hung- hertikin inn í allar tjóðir : og Jeruursneyðir, og drepsóttir ; og ótta- salem skal verða traðkað niður av
ligar sjónir og mikil tekin skulu Heidningunum, inntil tíðir Heidninganna verði uppfyltir.
tað verða frá himni.
12 Men áðrenn øll hesi, tey 25 ¶ Og tað skulu verða tekin í
skulu leggja hendur sínar á tykk- sólini, og í mánanum, og í stjørnum, og søkja at tykkum, gevandi unum ; og uppiá jørðini neyð av
tykkum upp til synagoganna, og tjóðum, við ruðuleika; sjógvurin
inn í fongsul, verðandi førdir fram og aldurnar ýlandi ;
Hjørtu manna svíkjandi
fyri kongar og stjórnarar fyri navns 26
teir vegna ótta, og vegna væntan
míns søk.
13 Og tað skal vendast tykkum eftir teim lutum sum eru komandi
á jørðina : tí kreftur himins skulu
til vitnisburðar.
14 Gerið tað av tessvegna í verða skakaðar.
hjørtum tykkara, ikki at grunda 27 Og tá skulu tey síggja Mennyvir fyrifram hvat tit skulu svara : iskjusonin komandi í einum skýggi
15 Tí eg vil geva tykkum munn við mátti og miklari dýrd.
og vísdóm, hvørjum allir mót- 28 Og tá ið hesir lutir byrja at
støðumenn tykkara skulu ikki bera á, tá hyggið upp, og lyftið
vera førir fyri at mótsiga ella upp høvdum tykkara ; tí endurloysing tykkara nærkast.
standa ímóti.
16 Og tit skulu verða sviknir 29 Og hann talaði til teirra eina
bæði av foreldrum, og brøðrum, dømisøgu ; Skoðið fikutræið, og
og skyldfólkum, og vinum ; og øll trøini ;
summar av tykkum skulu teir 30 Tá ið tey nú skjóta fram,
síggja tit og vita við tykkum sjálvvalda at verða tiknar av lívi.
17 Og tit skulu verða hataðir av um at summar er nú nær fyri
øllum monnum fyri navns míns søk. hond.
18 Men tað skal ikki eitt hár á 31 So líkaleiðis tit, tá ið tit síggja
hesar lutir bera á, vitið tit at kongahøvdi tykkara glatast.
19 Í tolinmóði tykkara ognist tit dømi Guðs er nær fyri hond.
32 Sanniliga sigi eg tykkum,
sálir tykkara.
20 Og tá ið tit skulu síggja Henda ætt skal ikki ganga undir,
Jerusalem umgirda við herlið- fyrrenn alt verður uppfylt.
um, tá vitið at oyðing hennar er í 33 Himin og jørð skulu ganga
undir : men orðini hjá mær skulu
nánd.
21 Lat tá tey sum eru í Judæu ikki ganga undir.
flýggja til fjallanna ; og lat tey 34 ¶ Og gevið gætur eftir tykksum eru í miðju tess fara avstað um sjálvum, at ikki á nakrari tíð
út ; og lat ikki tey sum eru úti á hjørtu tykkara verði ovbyrðað
við óhógvi, og drykkjuskapi, og
landsumráðunum fara harinní.
22 Tí hesir veri hevndardagar- stúranum av hesum lívi, og so
nir, at allir lutir sum standa skriv- tann dagur komi uppá tykkum
ávarugt.
aðir mega verða uppfyltir.
23 Men vei teim sum eru við 35 Tí sum ein snerra skal hann
barn, og teim sum geva at súgva í koma á allar teir sum dvøljast á
teimum døgum ! tí tað skal verða yvirborði heilu jarðarinnar.
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Christus innsetir síðstu kvøldmáltíð sína

36 Vakið tit tessvegna, og biðið
altíð, at tit mega verða roknaðir
verdigir at komast undan øllum
hesum lutum sum skulu bera á,
og at standa frammi fyri Menniskjusyninum.
37 Og um dagin frálærdi hann
í templinum ; og um kvøldið fór
hann út, og dvaldi á fjallinum sum
er kallað Olivinfjallið.
38 Og alt fólkið kom árla um
morgunin til hansara í templinum,
fyri at hoyra hann.

eta páskalambið við lærusveinum
mínum?
12 Og hann skal sýna tykkum
eitt stórt ovara rúm tilreitt : har
gerið til reiðar.
13 Og teir fóru, og funnu sum
hann hevði sagt við teir : og teir
gjørdu til reiðar páskalambið.
14 Og tá ið tímin var komin,
settist hann niður, og teir tólv
apostlar við honum.
15 Og hann segði við teir, Við
tráan havi eg tráað at eta hetta
páskalamb við tykkum áður enn
KAPITUL 22
eg líði :
Ú, hátíðin av ósúrgaðum 16 Tí eg sigi tykkum, Eg vil ikki
breyði nærkaðist, sum er meira eta av tí, inntil tað verður
uppfylt í kongadømi Guðs.
kallað Páskirnar.
2
Og høvuðsprestarnir og 17 Og hann tók bikarið, og
hinir skriftlærdu søktu hvussu veitti tøkkir, og segði, Takið hetta,
teir máttu dripið hann ; tí teir og skiftið tað ímillum tykkara :
18 Tí eg sigi tykkum, Eg vil ikki
óttaðust fólkið.
3 ¶ Tá fór Satan inn í Judas drekka av frukt víntræsins, inntil
tilnevndan Iscariot, verandi í tali kongadømi Guðs skal koma.
19 ¶ Og hann tók breyð, og
teirra tólv.
4 Og hann fór leið sína, og veitti tøkkir, og breyt tað, og gav
samtalaði við høvuðsprestarnar teim, sigandi, Hetta er likam mítt
og høvuðsmenninar, hvussu hann sum verður givið fyri tykkum :
hetta gerið í endurminning um
mátti svikið hann til teirra.
5 Og teir vórðu glaðir, og sátt- meg.
20 Líkaleiðis eisini bikarið eftir
málaðu at geva honum pening.
6 Og hann lovaði, og søkti høvi kvøldmáltíðina, sigandi, Hetta
at svíkja hann til teirra í fráveru bikar er hitt nýggja testamentið í
blóði mínum, sum verður úthelt
mannfjøldarinnar.
7 ¶ Tá kom dagurin av ósúrg- fyri tykkum.
aðum breyði, tá ið páskalambið 21 ¶ Men, sí, hond hansara
sum svíkur meg er hjá mær á
má verða dripið.
8 Og hann sendi Pætur og borðinum.
Jóhannes, sigandi, Farið og fyri- 22 Og sanniliga, Menniskjubúgvið okkum páskalambið, at vit sonurin fer, sum tað varð avrátt :
men vei tí manni, við hvørjum
mega eta.
9 Og teir søgdu við hann, Hvar hann verður svikin!
23 Og teir tóku at fregnast sín
vilt tú at vit fyribúgva ?
10 Og hann segði við teir, Sí, tá ámillum, hvør teirra tað var sum
ið tit eru komnir inn í staðin, skal skuldi gera henda lut.
ein maður møta tykkum, berandi 24 ¶ Og har varð eisini ein
eina krukku av vatni ; fylgið hon- træta millum teirra, hvør teirra
um inn í húsið hvar hann fer inn. skuldi verða taldur hin størsti.
11 Og tit skulu siga við húsfaðir 25 Og hann segði við teir,
hússins, Meistarin sigur við teg, Kongarnir hjá Heidningunum
Hvar er gestakamarið, hvar eg skal útinna harradømi yvir teimum ;
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og teir ið útinna myndugleika anna : tí lutirnir viðvíkjandi mær
uppá teir verða kallaðir góðgerðar- hava ein enda.
38 Og teir søgdu, Harri, sí, her
menn.
26 Men tit skulu ei vera so: eru tvey svørð. Og hann segði við
men hann ið er størstur tykkara teir, Tað er nóg mikið.
millum, lat hann vera sum hin 39 ¶ Og hann kom út, og fór,
yngri ; og hann ið er fremstur, sum hann var vanur, til Olivinsum hann ið tænir.
fjalsins ; og lærusveinar hansara
27 Tí hvør er størri, hann ið fylgdu honum eisini.
situr til matar, ella hann ið tænir? 40 Og tá ið hann var á staðiner ikki hann ið situr til matar? um, segði hann við teir, Biðið, at
men eg eri tykkara millum sum tit komi ikki inn í freisting.
hann ið tænir.
41 Og hann var sær drigin und28 Tit eru teir sum hava hildið an frá teim umleið eitt steinkast,
á við mær í freistingum mínum.
og knelaði niður, og bað,
29 Og eg fyriskipi tykkum eitt 42 Sigandi, Faðir, um tú veri
kongadømi, eins og Faðir mín viljugur, tak burtur hetta bikar
frá mær : hóast hetta ikki vilji mín,
hevur fyriskipað mær,
30 At tit mega eta og drekka við men tín, veri gjørdur.
borð mítt í kongadømi mínum, 43 Og tað birtist honum ein
og sita á trónum dømandi hinar eingil frá himni, styrkjandi hann.
44 Og verandi í deyðakvøl bað
tólv ættargreinir Ísraels.
31 ¶ Og Harrin segði, Símon, hann meiri inniliga : og sveitti
Símon, sí, Satan hevur umbiðið hansara varð sum vóru tað stórir
at fáa tykkum, at hann má sálda blóðsdropar, fallandi niður til
jarðarinnar.
tykkum sum hveiti :
32 Men eg havi biðið fyri tær, 45 Og tá ið hann reis upp frá
at trúgv tín tróti ei : og tá ið tú ert bøn, og var komin til lærusveina
vendur um, styrk brøður tínar.
sína, fann hann teir sovandi av
33 Og hann segði við hann, sorg.
Harri, eg eri til reiðar at fara við 46 Og segði við teir, Hví sova
tær, bæði inn í fongsul, og til tit ? reisist og biðið, at ikki tit
deyða.
komi inn í freisting.
34 Og hann segði, Eg sigi tær, 47 ¶ Og meðan hann enn talPætur, hanin skal ikki gala henda aði, sí ein mannfjøld, og hann ið
dag, fyrrenn at tú skalt trísinnis varð kallaður Judas, ein av teim
avnokta at tú kennirt meg.
tólv, fór undan teimum, og nær35 Og hann segði við teir, Tá ið kaðist Jesusi at kyssa hann.
eg sendi tykkum uttan pung, og 48 Men Jesus segði við hann,
pjøka, og skógvar, vantaði tykk- Judas, svíkurt tú Menniskjusonin
um nakað ? Og teir søgdu, Einkið. við einum kossi ?
36 Tá segði hann við teir, Men 49 Tá ið teir sum vóru um hann
nú, hann ið hevur ein pung, lat sóu hvat fylgja vildi, søgdu teir
hann taka hann, og somuleiðis við hann, Harri, skulu vit sláa til
pjøka sín : og hann ið hevur einkið við svørðinum ?
svørð, lat hann selja klæði sítt, og 50 ¶ Og ein teirra sló tænara
høvuðsprestsins, og skar av høgra
keypa eitt.
37 Tí eg sigi tykkum, At hetta oyra hansara.
sum stendur skrivað, má enn 51 Og Jesus tók til orða og segði,
verða fullført í mær, Og hann varð Loyvið tit so langt. Og hann nam
roknaður millum lógbrotsmann- við oyra hans, og grøddi hann.
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Christus ákærdur frammi fyri Pilatusi

52 Tá segði Jesus við høvuðs- 64 Og tá ið teir høvdu bundið
prestarnar, og høvuðsmenninar fyri eyguni á honum, slógu teir
av templinum, og hinar elstu, hann á andlitið, og spurdu hann,
sum vóru komnir til hansara, sigandi, Prophetera, hvør er tað
Veri tit komnir út, eins og ímóti sum sló teg?
einum ránsmanni, við svørðum 65 Og mangar aðrar lutir Guðsspottiliga talaðu teir ímóti honum.
og stavum ?
53 Tá ið eg var dagliga hjá ty- 66 ¶ Og so skjótt sum tað var
kkum í templinum, rættu tit út dagur, komu hinir elstu fólksins
ongar hendur ímóti mær : men og høvuðsprestarnir og teir skrifthesin er tími tykkara, og mátturin lærdu saman, og leiddu hann inn
í ráð teirra, sigandi,
av myrkri.
54 ¶ Tá tóku teir hann, og 67 Ert tú Christus? sig okkum.
leiddu hann, og førdu hann inn í Og hann segði við teir, Um eg sigi
húsið hjá høvuðsprestinum. Og tykkum, vilja tit ikki trúgva :
68 Og um eg eisini spyrji tykkPætur fylgdi langt burturfrá.
55 Og tá ið teir høvdu kynt um, vilja tit ikki svara mær, ella
ein eld í miðjuni av garðinum, og lata meg fara.
vóru setstir niður saman, settist 69 Hereftir skal Menniskjusonurin sita við høgru hond Guðs
Pætur niður millum teirra.
56 Men ein ávís terna skoðaði kraftar.
hann sum hann sat við eldin, og 70 Tá søgdu teir allir, Ert tú tá
álvarsamliga hugdi uppá hann, Sonur Guðs? Og hann segði við
og segði, Hesin maður var eisini teir, Tit siga at eg eri.
71 Og teir søgdu, Hvat tarvast
við honum.
57 Og hann avnoktaði hann, sig- okkum longur vitnisburð ? tí vit
sjálvir hava hoyrt av hansara egna
andi, Kvinna, eg kenni hann ei.
58 Og eftir eina lítla løtu sá munni.
ein annar hann, og segði, Tú
KAPITUL 23
ert eisini av teimum. Og Pætur
G øll fjøldin av teim reistist,
segði, Maður, eg eri ei.
og leiddi hann til Pilatusar.
59 Og umleið skeiðið á ein tíma
2 Og teir tóku at ákæra hann,
aftaná, váttaði ein annar sannførandi, sigandi, Av sonnum, hesin sigandi, Vit funnu henda felaga
felagin eisini var við honum : tí spillandi tjóðina, og forbjóðandi
at geva íkast til Cæsars, sigandi,
hann er ein Galilæari.
60 Og Pætur segði, Maður, eg at sjálvur hann er Christus ein
veit ei hvat tú sigurt. Og alt fyri Kongur.
eitt, meðan hann enn talaði, gól 3 Og Pilatus spurdi hann, sigandi, Ert tú Kongur Jødanna?
hanin.
61 Og Harrin vendi sær, og Og hann svaraði honum og segði,
hugdi uppá Pætur. Og Pætur Tú sigurt tað.
mintist orðið hjá Harranum, 4 Tá segði Pilatus til høvuðshvussu hann hevði sagt við hann, prestanna og til fólksins, Eg finni
Áður enn hanin gelur, skal tú ongan feil í hesum manni.
5 Og teir vórðu tess meiri ógvuavnokta meg trísinnis.
62 Og Pætur fór út, og græt sligir, og søgdu, Hann øsir upp
fólkið, frálærandi út gjøgnum alla
bitturliga.
63 ¶ Og menninir sum hildu Judæu, byrjandi frá Galileu til
Jesusi háðaðu hann, og slógu hesa staðar.
6 Tá ið Pilatus hoyrdi um Galihann.
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leu, spurdi hann hvørt maðurin an í staðinum, og fyri morð, varð
var ein Galilæari.
kastaður inn í fongsul.)
7 Og so skjótt sum hann vitsti 20 Pilatus tessvegna, viljugur
at hann hoyrdi til rættardømis at lata Jesus leysan, talaði aftur til
Heródesar, sendi hann hann til teirra.
Heródesar, hvør sjálvur eisini var 21 Men tey rópaðu, sigandi,
Krossfest hann, krossfest hann.
í Jerusalem um tað mundið.
8 ¶ Og tá ið Heródes sá Jesus, 22 Og hann segði við tey triðju
varð hann avbera fegin: tí hann ferðina, Hví, hvat ilt hevur hann
var tráiligur at síggja hann um gjørt? Eg havi funnið onga grund
langt tíðarskeið, av tí at hann hevði til deyða í honum : eg vil tessvegna
hoyrt mangar lutir um hann ; og aga hann, og lata hann fara.
hann vónaði at hava sæð okkurt 23 Og tey vóru ástreingjandi við
kraftarverk gjørt av honum.
hørðum røddum, krevjandi at
9 Tá spurdist hann við hann í hann mátti verða krossfestur. Og
mongum orðum ; men hann svar- røddir teirra og høvuðsprestanna
vórðu við yvirlutan.
aði honum einkið aftur.
10 Og høvuðsprestarnir og hinir 24 Og Pilatus lýsti dóm at tað
skriftlærdu stóðu og ákærdu hann skuldi verða sum tey kravdu.
ógvusligani.
25 Og hann læt teimum leysan
11 Og Heródes við krígsmonn- hann sum fyri uppreist og morð
um sínum gjørdi hann til einkiðs, var kastaður inn í fongsul, hvønn
og háðaði hann, og skrýddi hann tey høvdu tráað ; men hann gav
í eina glæsiliga skikkju, og sendi Jesus yvir til vilja teirra.
26 Og sum teir leiddu hann
hann aftur til Pilatusar.
12 ¶ Og hin sama dagin gjørd- avstað, løgdu teir hald á ein Síust Pilatus og Heródes vinmenn mon, ein Cy-re´-ne-ing, komandi
báðir ; tí áður lógu teir í fíggind- uttan av landinum, og á hann
løgdu teir krossin, at hann mátti
skapi sín ámillum.
13 ¶ Og Pilatus, tá ið hann hevði bera hann aftan á Jesusi.
kallað saman høvuðsprestarnar 27 ¶ Og tað fylgdi honum eitt
og stjórnarmenninar og fólkið,
mikið samlag av fólki, og av kvinn14 Segði við tey, Tit hava ført um, sum eisini grótu og harmaðu
henda mann til mín, sum ein ið hann.
spillir fólkið : og, sí, eg, havandi 28 Men Jesus vendandi sær
rannsakað hann frammi fyri tykk- at teim segði, Døtur Jerusalems,
um, havi ongan feil funnið í hes- grátið ei um meg, men grátið
um manni viðvíkjandi teim lutum um tykkum sjálvar, og um børn
tykkara.
um hvørjar tit ákæra hann :
15 Nei, ella tá Heródes : tí eg 29 Tí, sí, teir dagar vilja koma,
sendi tykkum til hansara, og, sí, á hvørjum tey skulu siga, Vælsigneinkið verdugt av deyða er gjørt aðar eru ófruktirnar, og tey móðyvirfyri honum.
urlív ið aldri føddu, og tey bróst
16 Eg vil tessvegna aga hann, sum aldri góvu at súgva.
og lata hann leysan.
30 Tá skulu tey taka at siga við
17 (Tí av neyðsyn mátti hann fjøllini, Fallið á okkum ; og við
lata teimum ein leysan á hátíðini.) heyggjarnar, Hyljið okkum.
18 Og tey rópaðu út øll í senn, 31 Tí um teir geri hesar lutir
sigandi, Burtur við hesum manni, í einum grønum træi, hvat skal
verða gjørt í hinum turra?
og lat okkum Bar´-ab-bas leysan:
19 (Hvør fyri ávísan ófrið framd- 32 Og har vóru eisini tveir aðrir,
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Deyði, & gravlegging Christs. Uppreisn Christs

illgerðarmenn, leiddir saman við forhang tempulsins varð skrætt í
honum at verða tiknir av lívi.
miðjuni.
33 Og tá ið teir vóru komnir til 46 ¶ Og tá ið Jesus hevði rópstaðarins, sum verður kallaður að við harðari rødd, segði hann,
Skalli, har krossfestu teir hann, og Faðir, inn í hendur tínar eg líti
illgerðarmenninar, ein við høgru upp anda mín: og havandi svá
hondina, og hin við ta vinstru.
sagt, gav hann upp andan.
34 ¶ Tá segði Jesus, Faðir, fyri- 47 Nú, tá ið hundraðsovastin
gev teim; tí teir vita ei hvat teir sá hvat var gjørt, dýrðmetti hann
gera. Og teir skiftu búnað hans- Guð, sigandi, Vissuliga, hesin var
ara, og kastaðu lutir.
ein rættvísur maður.
35 Og fólkið stóð skoðandi. 48 Og alt fólkið sum kom samOg stjórnarmenninir eisini við an til hasar sjónar, skoðandi teir
teimum útflentu hann, sigandi, lutir sum vóru gjørdir, bardi seg
Hann frelsti onnur ; lat hann fyri bringu, og vendi aftur.
frelsa seg sjálvan, um hann veri 49 Og allir kunningar hansara,
Christus, hin útvaldi Guðs.
og kvinnurnar ið fylgdu honum
36 Og hermenninir eisini háð- frá Galileu, stóðu langt burturfrá,
aðu hann, komandi til hansara, skoðandi hesar lutir.
og bjóðandi honum edik,
50 ¶ Og, sí, har var ein maður
37 Og sigandi, Um tú veri teg nevndur Jóseph, ein ráðharri ; og
kongur Jødanna, frels teg sjálvan. hann var ein góður maður, og ein
38 Og ein yvirskrift eisini varð rættvísur :
ritað yvir honum við Grikskum, og 51 (Hin sami hevði ikki samtykt
Latínskum, og Hebraiskum bók- at ráði teirra og verki ;) hann var
støvum, HESIN ER KONGUR úr A-ri-ma-thæ´-u, einum staði hjá
JØDANNA.
Jødunum: hvør eisini sjálvur vænt39 ¶ Og ein av illgerðarmonn- aði eftir kongadømi Guðs.
unum sum vórðu hongdir deildi 52 Hesin maður fór til Pilatusar,
eftir honum, sigandi, Um tú veri og biddaði likam Jesu.
teg Christus, frels teg sjálvan og 53 Og hann tók tað niður, og
okkum.
sveipaði tað í línklæði, og legði
40 Men svarandi hartaði hin tað í eitt gravhýsi sum var høgt í
hann, sigandi, Óttast tú ei Guð, stein, hvarí aldri maður áður var
við tað at tú ert í hini somu dóm- lagdur.
felling?
54 Og tann dagin var fyrireik41 Og vit víst rættvísliga ; tí vit ingin, og sabbaturin stundaði til.
taka við rætta endurgjaldinum 55 Og kvinnurnar eisini, sum
fyri gerðir okkara : men hesin komu við honum frá Galileu, fylgmaður hevur einkið órætt gjørt.
du aftaná, og skoðaðu gravhýsið,
42 Og hann segði við Jesus, og hvussu likam hansara varð lagt.
Harri, minst til mín tá ið tú 56 Og tær vendu aftur, og
kemurt inn í kongadømi títt.
tilreiddu angandi kryddurtir og
43 Og Jesus segði við hann, salvur ; og hvíldu sabbatsdagin
Sanniliga sigi eg tær, Í dag skalt samsvarandi við boðið.
tú vera við mær í paradís.
KAPITUL 24
44 Og tað var um hin sætta
tíman, og tað varð eitt myrkur yvir
Ú, uppá hin fyrsta dag vikallari jørðini inntil hin níggjunda
unnar, reiðuliga árla um
tíman.
morgunin, komu tær at gravhýsin45 Og sólin varð myrkjað, og um, havandi við sær hinar angandi
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Christus birtist fyri tveimum lærusveinum

ST. LUKAS 24

kryddurtir sum tær høvdu tilreitt, talaðu saman og skiftu orð, Jesus
og ávísar aðrar við teim.
sjálvur nærkaðist, og fór við teim2 Og tær funnu steinin rullaðan um.
burtur frá gravhýsinum.
16 Men eygu teirra vórðu hildin
3 Og tær fóru inn, og funnu ikki at teir skuldu ikki kenna hann.
likam Harrans Jesu.
17 Og hann segði við teir, Hvørs4 Og tað bar á, sum tær vóru háttar samtalur eru hesar ið tit hava
mikið ørkymlaðar um tað, sí, tveir hvør við annan, sum tit ganga, og
menn stóðu hjá teimum í skín- eru daprir?
andi klæðum:
18 Og tann eini teirra, hvørs
5 Og sum tær vórðu ræddar, og navn var Cle´-o-pas, svarandi segði
boygdu niður andlit síni til jarðar, við hann, Ert tú einans fremmsøgdu teir við tær, Hví sóknast tit andur í Jerusalem, og hevurt ikki
eftir teimum livandi millum teirra vitað teir lutir, sum hava borið á
deyðu?
har í hesum døgum?
6 Hann er ikki her, men er risin 19 Og hann segði við teir,
upp, minnist hvussu hann talaði Hvørjir lutir? Og teir søgdu við
við tykkum tá ið hann var enn í hann, Viðvíkjandi Jesusi úr NazaGalileu,
reth, sum var ein prophetur,
7 Sigandi, Menniskjusonurin máttugur í gerð og orði frammi
má verða givin upp í hendurnar á fyri Guði og øllum fólkinum:
syndafullum monnum, og verða 20 Og hvussu høvuðsprestarnir
krossfestur, og hin triðja dagin og stjórnarar okkara góvu hann
rísa aftur.
upp at verða dómfeldan til deyða,
8 Og tær mintust aftur orðini og hava krossfest hann.
hjá honum,
21 Men vit troystaðu á at tað
9 Og vendu aftur frá gravhýsi- hevði verið hann sum skuldi havt
num, og søgdu teimum ellivu frá endurloyst Ísrael : og umframt alt
øllum hesum lutum, og fyri øll- hetta, í dag er hin triðji dagur síðum hinum.
an hesir lutir vórðu gjørdir.
10 Tað var Maria Mag-da-le´-na, 22 Ja, og ávísar kvinnur eisini
og Jó-an´-na, og Maria móðir Já- úr samlagi okkara gjørdu okkum
cobs, og aðrar kvinnur ið vóru við ekkafullar, hvørjar vóru árla hjá
teimum, sum søgdu apostlunum gravhýsinum ;
frá hesum lutum.
23 Og tá ið tær funnu ikki likam
11 Og orð teirra tóktust teimum hansara, komu tær, sigandi, at
eins og tómar søgur, og teir trúðu tær høvdu eisini sæð eina sjón av
teim ei.
einglum, sum søgdu at hann var
12 Tá reistist Pætur, og rann at livandi.
gravhýsinum ; og húkandi niður, 24 Og ávísir av teim ið vóru við
skoðaði hann línklæðini løgd fyri okkum fóru til gravhýsisins, og
seg sjálv, og fór avstað, undrandi funnu tað enntá soleiðis eins og
í sær sjálvum á tað sum hevði kvinnurnar høvdu sagt: men hann
borið á.
sóu teir ei.
13 ¶ Og, sí, tveir teirra fóru 25 Tá segði hann við teir, O
hin sama dagin til bygdar kallað dárar, og seinførir av hjarta at
Em´-ma-us, sum var frá Jerusalem trúgva øllum sum prophetarnir
umleið trísinstjúgu stádiur.
hava talað ;
14 Og teir talaðu saman um 26 Átti ikki Christus at hava
allar hesar lutir sum vóru hendir. liðið hesar lutir, og at fara inn í
15 Og tað bar á, at, meðan teir dýrd sína?
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Christus stígur upp til himins

27 Og byrjandi við Mósesi og øllum prophetunum, útlegði hann
teimum í øllum skriftunum lutirnar viðvíkjandi sær sjálvum.
28 Og teir nærkaðust bygdini,
hvagar teir fóru: og hann gjørdi sum
um hann vildi havt farið longur.
29 Men teir noyddu hann, sigandi, Verð verandi hjá okkum: tí
tað er ímóti kvøldi, og dagurin
er langt liðin. Og hann fór inn at
dvølja hjá teim.
30 Og tað bar á, sum hann sat
til matar við teim, hann tók breyð,
og vælsignaði tað, og breyt, og gav
til teirra.
31 Og eygu teirra vórðu upplatin, og teir kendu hann ; og
hann hvarv úr sjón teirra.
32 Og teir søgdu hvør við annan,
Brann ikki hjarta okkara innaní
okkum, meðan hann talaði við okkum eftir veginum, og meðan hann
upplæt skriftirnar fyri okkum ?
33 Og teir risu upp hin sama
tíman, og vendu aftur til Jerusalem, og funnu teir ellivu savnaðar
saman, og tey sum vóru hjá
teimum,
34 Sigandi, Harrin vissuliga er
risin, og hevur birtst fyri Símoni.
35 Og teir søgdu frá hvørjir
lutir vóru gjørdir á veginum, og
hvussu hann varð kendur av teimum í bróting av breyði.
36 ¶ Og sum teir soleiðis talaðu, stóð Jesus sjálvur í miðju
teirra, og sigur við teir, Friður
veri innat tykkum.
37 Men teir vórðu ógvaðir
og ræðsluslignir, og hildu at teir
høvdu sæð ein anda.
38 Og hann segði við teir, Hví
eru tit órógvaðir? og hví rísa upp
hugsanir í hjørtum tykkara?
39 Skoðið hendur mínar og
føtur mínar, at tað eri eg sjálvur :
handfarið meg, og síggið ; tí ein
andi hevur ikki kjøt og bein, sum
tit síggja meg hava.

40 Og tá ið hann svá hevði talað,
sýndi hann teimum hendur sínar
og føtur sínar.
41 Og meðan teir enn trúðu ikki
fyri fagnaði, og undraðust, segði
hann við teir, Hava tit her nakran
mat ?
42 Og teir góvu honum eitt
stykki av einum stoktum fiski, og
av eini hunangskøku.
43 Og hann tók tað, og át
frammi fyri teimum.
44 Og hann segði við teir, Hesi
eru orðini sum eg talaði til tykkara,
meðan eg var enn hjá tykkum, at
allir lutir mugu verða uppfyltir,
sum vórðu skrivaðir í Móselógini,
og í prophetunum, og í psálmunum, viðvíkjandi mær.
45 Tá upplæt hann skil teirra,
at teir máttu skilja skriftirnar,
46 Og segði við teir, Soleiðis
stendur tað skrivað, og soleiðis var
tað Christi neyðugt at líða, og at
rísa frá hinum deyðu triðja dagin :
47 Og at umvending og eftirgeving av syndum skuldi verða
prædikað í navni hansara millum
alra tjóða, byrjandi í Jerusalem.
48 Og tit eru vitnir um hesar
lutir.
49 ¶ Og, sí, eg sendi fyrijáttan
Faðirs míns uppá tykkum: men
dvøljið tit í Jerusalems staði, inntil tit verði yvirklæddir við kraft
frá hæddini.
50 ¶ Og hann leiddi teir út so
langt sum til Be-tha´-ni-u, og hann
lyfti upp hendur sínar, og vælsignaði teir.
51 Og tað bar á, meðan hann
vælsignaði teir, varð hann skildur
frá teimum, og borin upp inn í
himin.
52 Og teir tilbóðu hann, og
vendu aftur til Jerusalem við
miklari frøi:
53 Og vóru støðugt í templinum, prísandi og vælsignandi
Guð. A´-men.
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EVA N G E L I I Ð SA M B Æ R T

ST. J Ó H A N N E S I.
Hesin var hann um hvønn eg
KAPITUL 1
talaði, Hann ið kemur aftaná meg
B Y R J A N I N I var Orðið, og er settur fremri enn eg : tí hann
Orðið var hjá Guði, og Orðið var undan mær.
16 Og av fylling hansara hava
var Guð.
2 Hin sami var í byrjanini hjá vit allir móttikið, og tað náði yvir
náði.
Guði.
3 Allir lutir vórðu gjørdir av hon- 17 Tí lógin varð givin við
um ; og uttan hann varð ikki nakar Mósesi, men náði og sannleiki
komu við Jesusi Christi.
lutur gjørdur sum varð gjørdur.
4 Í honum var lív ; og lívið var 18 Eingin maður hevur sæð
Guð á nøkrum sinni ; hin eingitni
ljós manna.
5 Og ljósið skínur í myrkri ; og Sonurin, sum er í favni Faðirsins,
hann hevur kunngjørt hann.
myrkrið fevndi ikki um tað.
6 ¶ Ein maður varð sendur frá 19 ¶ Og henda er frágreiðing
Jóhannesar, tá ið Jødarnir sendu
Guði, hvørs navn var Jóhannes.
7 Hin sami kom til vitnisburðar, prestar og Levitar frá Jerusalem
at bera vitnisburð um Ljósið, at at spyrja hann, Hvør ert tú?
allir menn gjøgnum hann máttu 20 Og hann játtaði, og noktaði ikki, men játtaði, Eg eri ikki
trúgva.
8 Hann var ikki tað Ljósið, men Christus.
varð sendur at bera vitnisburð um 21 Og teir spurdu hann, Hvat
tá? Ert tú E-li´-as? Og hann sigur,
tað Ljósið.
9 Tað var hitt sanna Ljósið, Eg eri ei. Ert tú hin propheturin?
sum upplýsir hvønn mann sum Og hann svaraði, Nei.
22 Tá søgdu teir við hann, Hvør
kemur inn í heimin.
10 Hann var í heiminum, og ert tú ? at vit mega geva eitt svar
heimurin varð gjørdur av honum, til teirra ið sendu okkum. Hvat
sigurt tú um teg sjálvan?
og heimurin kendi hann ei.
11 Hann kom til sínar egnu, 23 Hann segði, Eg eri røddin
og hansara egnu tóku ikki ímóti á einum rópandi í oyðimørkini,
Gerið beinan veg Harrans, eins
honum.
12 Men so mongum sum tóku og segði propheturin E-sai´-as.
ímóti honum, til teirra gav hann 24 Og teir sum vóru sendir vóru
mátt at gerast synir Guðs, enntá av Pharisearunum.
til teirra sum trúgva á navn hans- 25 Og teir spurdu hann, og
søgdu við hann, Hví doypirt tú tá,
ara :
13 Hvørjir vórðu føddir, ikki av Um tú veri ikki hin Christus, ella
blóði, ella av vilja kjøtsins, ella av E-li´-as, eiheldur hin propheturin?
26 Jóhannes svaraði teim, sigvilja mans, men av Guði.
14 Og Orðið varð gjørt kjøt, og andi, Eg doypi við vatni : men
dvaldist okkara millum, (og vit tað stendur ein tykkara millum,
skoðaðu dýrd hansara, dýrdina hvønn tit kenna ei ;
sum av hinum eingitna av Faðirin- 27 Hann tað er, hvør komandi
aftaná meg, er settur fremri enn eg,
um,) fulla av náði og sannleika.
15 ¶ Jóhannes bar vitnisburð hvørs skótvong eg eri ei verdugur
um hann, og rópaði, og segði, at loysa upp.
123
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ST. JÓHANNES 1

Vitnisburður Jóhannesar um Christ

28 Hesir lutir vórðu gjørdir í honum, var Andreas, bróðir SímBeth-a-ba´-ru ; hinumegin Jordan, on Pæturs.
hvar Jóhannes doypti.
41 Hann fyrst finnur egna
29 ¶ Næsta dagin sær Jóhannes bróður sín Símon, og sigur við
Jesus komandi til sín, og sigur, Sí hann, Vit hava funnið Mes-si´-as,
hitt Lamb Guðs, sum tekur burt sum er, verðandi týtt, Christus.
synd heimsins.
42 Og hann førdi hann til Jesu.
30 Hesin er hann um hvønn eg Og tá ið Jesus skoðaði hann, segði
segði, Aftaná meg kemur maður hann, Tú ert Símon sonur Jóna :
sum er settur fremri enn eg : tí tú skalt verða kallaður Ce´-phas,
hann var fyrr enn eg.
sum er, við týðing, Ein steinur.
31 Og eg kendi hann ei : men 43 ¶ Hin fylgjandi dagin vildi
at hann skuldi verða gjørdur eyð- Jesus fara fram inn í Galileu, og
sýndur fyri Ísrael, tessvegna eri finnur Philippus, og sigur við
hann, Fylg mær.
eg komin doypandi við vatni.
32 Og Jóhannes gav frágreiðing, 44 Nú, Philippus var úr Bethsigandi, Eg sá Andan stígandi nið- sai´-du, staði Andreasar og Pæturs.
ur frá himni líkasum ein dúgva, 45 Philippus finnur Na-than´-a-el,
og hann varð verandi uppiá hon- og sigur við hann, Vit hava funnið
hann, um hvønn Móses í lógini
um.
33 Og eg kendi hann ei : men og prophetarnir skrivaðu, Jesus
hann sum sendi meg at doypa úr Nazareth, son Jósephs.
við vatni, hin sami segði við meg, 46 Og Na-than´-a-el segði við hann,
Uppá hvønn tú skalt síggja Andan Kann tað vera nakar góður lutur
stígandi niður, og verða verandi komin út úr Nazareth? Philippus
á honum, hin sami er hann sum sigur við hann, Kom og síggj.
doypir við Heilaga Andanum.
47 Jesus sá Na-than´-a-el komandi
34 Og eg sá, og gav frágreiðing, til sín, og sigur um hann, Skoðið
at hesin er Sonur Guðs.
ein veruligan Ísraelita, í hvørjum
35 ¶ Aftur næsta dagin eftir stóð er einkið svik!
Jóhannes, og tveir av lærusveinum 48 Na-than´-a-el sigur við hann,
hansara ;
Hvaðan kennirt tú meg? Jesus
36 Og hyggjandi uppá Jesus svaraði og segði við hann, Áður
sum hann gekk, sigur hann, Sí enn at Philippus kallaði teg, tá ið
hitt Lamb Guðs!
tú vart undir fikutræinum, sá eg
37 Og teir tveir lærusveinarnir teg.
hoyrdu hann tala, og teir fylgdu 49 Na-than´-a-el svaraði og sigur
Jesusi.
við hann, Rabbi, tú ert Sonur
38 Tá vendi Jesus sær, og sá teir Guðs ; tú ert Kongur Ísraels.
fylgjandi, og sigur við teir, Hvat 50 Jesus svaraði og segði við
søkja tit ? Teir søgdu við hann, hann, Av tí at eg segði við teg, Eg
Rabbi, (sum er at siga, verðandi sá teg undir fikutræinum, trýrt
týtt, Meistari,) hvar býrt tú?
tú ? tú skalt síggja størri lutir enn
39 Hann sigur við teir, Komið hesar.
og síggið. Teir komu og sóu hvar 51 Og hann sigur við hann, Sannihann búði, og vórðu verandi hjá liga, sanniliga, sigi eg tykkum,
honum tann dagin: tí tað var um Hereftir skulu tit síggja himin
hin tíggjunda tíma.
opnan, og einglar Guðs stígandi
40 Ein av teimum báðum sum upp og stígandi niður uppá Mennhoyrdu Jóhannes tala, og fylgdu iskjusonin.
124

HEILAGA_BIBLIA_NT.indd 124

02-07-2010 18:45:42

ST. JÓHANNES 2

Christus broytir vatn yvir í vín

seldu oksar og seyð og dúgvur, og
KAPITUL 2
vekslararnar av peningi sitandi :
G hin triðja dagin var eitt 15 Og tá ið hann hevði gjørt ein
brúdleyp í Cana av Galileu, koyril úr smáum strongum, rak
og móðir Jesu var har :
hann teir allar út úr templinum,
2 Og bæði Jesus var kallaður, og seyðin, og oksarnar ; og stoytti
og lærusveinar hansara, til brúd- út peningin hjá vekslarunum, og
leypsins.
kastaði um koll borðini;
3 Og tá ið teim vantaði vín, 16 Og segði við teir sum seldu
sigur móðir Jesu við hann, Tey dúgvur, Takið hesar lutir hiðan ;
hava einkið vín.
gerið ikki hús Faðirs míns eitt hús
4 Jesus sigur við hana, Kvinna, av handilsskapi.
hvat havi eg at gera við teg ? tími 17 Og lærusveinar hansara mintmín er ikki enn komin.
ust at tað stóð skrivað, Vandlæti
5 Móðir hansara sigur við tæn- húss tíns hevur etið meg upp.
ararnar, Hvatsumhelst ið hann 18 ¶ Jødarnir tóku til orða tá
sigur við tykkum, gerið tað.
og søgdu við hann, Hvat tekin
6 Og har vóru sett seks vatnsker sýnirt tú okkum, við tað at tú gert
úr steini, eftir reinsanar-háttalagi hesar lutir?
Jødanna, sum innihildu tvær ella 19 Jesus svaraði og segði við
tríggjar kannur stykkið.
teir, Oyðileggið hetta tempul, og
7 Jesus sigur við teir, Fyllið á trimum døgum vil eg reisa tað
vatnskerini við vatni. Og teir fyltu upp.
tey upp á tromina.
20 Tá søgdu Jødarnir, Fjøruti
8 Og hann sigur við teir, Oysið og seks ár stóð hetta tempul í
nú úr, og berið veitslustjóranum. bygging, og vilt tú reisa tað upp á
Og teir bóru tað.
trimum døgum?
9 Tá ið veistluleiðarin hevði 21 Men hann talaði um tempul
smakkað vatnið, sum varð gjørt likams síns.
vín, og vitsti ikki hvaðan tað 22 Tá ið tí hann var risin frá
var ; (men tænararnir sum oystu hinum deyðu, mintust lærusveinar
vatnið vitstu ;) kallaði veitslustjór- hansara at hann hevði sagt hetta
in brúðgómin,
við teir ; og teir trúðu skriftini, og
10 Og sigur við hann, Hvør ein orðinum sum Jesus hevði sagt.
maður at byrja við setur fram gott 23 ¶ Nú, tá ið hann var í
vín ; og tá ið menn hava væl drukk- Jerusalem á páskunum, á hátíðarið, tá tað sum er verri: men tú hev- deginum, trúðu mangir á navn
urt goymt tað góða vínið inntil nú. hansara, tá ið teir sóu kraftaverk11 Hesa byrjan av kraftaverkum ini sum hann gjørdi.
gjørdi Jesus í Cana av Galileu, og 24 Men Jesus trúði seg ikki til
eyðsýndi fram dýrd sína ; og læru- teirra, av tí at hann kendi allar
sveinar hansara trúðu á hann.
menn,
12 ¶ Eftir hetta fór hann oman 25 Og honum tørvaði ikki at
til Ca-per´-na-um, hann, og móðir nakar skuldi vitna um mannin : tí
hansara, og brøður hansara, og hann vitsti hvat var í manninum.
lærusveinar hansara : og tey hildu
KAPITUL 3
áfram har ei mangar dagar.
13 ¶ Og páskirnar hjá Jødunum
AÐ var ein maður av Pharisevóru fyri hond, og Jesus fór niðan
arunum, nevndur Ni-co-de´til Jerusalem,
mus, ein stjórnari hjá Jødunum :
14 Og fann í templinum teir sum 2 Hin sami kom til Jesu á nátt,
125
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ST. JÓHANNES 3

Hin mikli kærleiki Guðs

og segði við hann, Rabbi, vit 14 ¶ Og eins og Móses hevjaði
vita at tú ert ein lærari komin frá upp ormin í oyðimørkini, enntá soGuði : tí eingin maður kann gera leiðis má Menniskjusonurin verða
hesi kraftaverkini sum tú gert, hevjaður upp :
uttan Guð veri við honum.
15 At hvørsumhelst ið trýr á
3 Jesus svaraði og segði við hann skuldi ikki glatast, men hava
hann, Sanniliga, sanniliga, sigi ævigt lív.
eg tær, Uttan ein maður verði 16 ¶ Tí so elskaði Guð heimin,
endurføddur, kann hann ei sjá at hann gav eingitna Son sín,
kongadømi Guðs.
at hvørsumhelst ið trýr á hann
4 Ni-co-de´-mus sigur við hann, skuldi ikki glatast, men hava
Hvussu kann ein maður verða ævigt-varandi lív.
føddur, tá ið hann er gamalur ? 17 Tí Guð sendi ikki Son sín
kann hann fara aðru ferðina inn inn í heimin at fordøma heimin ;
í lívmóður móður sínar, og verða men at heimurin gjøgnum hann
føddur ?
mátti verðið frelstur.
5 Jesus svaraði, Sanniliga, sanni- 18 ¶ Hann ið trýr á hann verður
liga, sigi eg tær, Uttan ein maður ikki fordømdur : men hann sum
verði føddur av vatni og av Anda- trýr ikki er fordømdur longu, av
num, kann hann ikki koma inn í tí at hann hevur ikki trúð á navn
hins eingitna Sonar Guðs.
kongadømi Guðs.
6 Tað sum er føtt av kjøtinum 19 Og henda er fordømingin, at
er kjøt; og tað sum er føtt av ljós er komið inn í heimin, og menn
Andanum er andi.
elskaðu myrkur heldur enn ljós, av
7 Undrast ikki at eg segði við tí at gerðir teirra vóru óndar.
teg, Tit mega verða endurføddir.
20 Tí hvør tann ið ger ilt hatar
8 Vindurin blæsur hvar honum ljósið, eiheldur kemur til ljóssins,
lystir, og tú hoyrirt ljóðið av hon- at ikki gerðir hansara skuldu verðum, men kanst ikki siga hvaðan ið átalaðar.
hann kemur, og hvagar hann fer : 21 Men hann ið ger sannleika,
soleiðis er hvør tann sum er fødd- kemur til ljóssins, at gerðir hansur av Andanum.
ara mega verða gjørdar eyðsýnd9 Ni-co-de´-mus svaraði og segði ar, at tær eru virkaðar í Guði.
við hann, Hvussu kunnu hesir 22 ¶ Eftir hesar lutir komu
lutir vera ?
Jesus og lærusveinar hansara inn
10 Jesus svaraði og segði við í land Judæu ; og har dvaldi hann
hann, Ert tú ein meistari hjá við teim, og doypti.
23 ¶ Og Jóhannes eisini doypÍsrael, og veitst ei hesar lutir?
11 Sanniliga, sanniliga, sigi eg ti í Æ´-non nær við Sa´-lim, av tí
tær, Vit tala tað vit vita, og vitna at tað var mikið vatn har : og tey
tað vit hava sæð ; og tit taka ikki komu, og vórðu doypt.
ímóti vitnisburði okkara.
24 Tí Jóhannes var ikki enn
12 Um eg havi sagt tykkum kastaður inn í fongsul.
jarðiskar lutir, og tit trúgva ikki, 25 ¶ Tá reis tað upp ein spurhvussu skulu tit trúgva, um eg ningur millum summa av lærusigi tykkum um himinskar lutir?
sveinum Jóhannesar og Jødanna
13 Og eingin maður hevur um reinsan.
stigið upp til himins, uttan hann 26 Og teir komu til Jóhannsum kom niður frá himni, enntá esar, og søgdu við hann, Rabbi,
Mennskjusonurin sum er í himni. hann sum var við tær hinumegin
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4 Og hann mátti neyðugt fara
ígjøgnum Sa-ma´-ri-u.
5 Tá kemur hann til eins staðar
av Sa-ma´-ri-u, sum er kallaður
Sy´-char, nær við tað stykkið av
jørð sum Jácob gav til sonar síns
Jósephs.
6 Nú, brunnur Jácobs var har.
Jesus tessvegna, verandi møddur
av ferð síni ; settist soleiðis á
brunnin: og tað var um hin sætta
tíma.
7 Har kemur ein kvinna úr Sama´-ri-u at draga vatn: Jesus sigur
við hana, Gev mær at drekka.
8 (Tí lærusveinar hansara vóru
farnir avstað til staðarins at keypa
mat.)
9 Tá sigur kvinnan úr Sa-ma´ri-u við hann, Hvussu er tað at tú,
verandi Jødi, biðurt um drekka
frá mær, sum eri ein kvinna úr
Sa-ma´-ri-u ? tí Jødarnir hava eingi
viðurskiftir við Sa-mar-i-tan´-ararnar.
10 Jesus svaraði og segði við
hana, Um tú kendirt gávu Guðs,
og hvør tað er sum sigur til tín,
Gev mær at drekka ; vildirt tú
havt biðið frá honum, og hann
vildi havt givið tær livandi vatn.
11 Kvinnan sigur við hann,
Harri, tú hevurt einkið at draga við,
og brunnurin er djúpur : frá hvaðan hevurt tú tá tað livandi vatnið?
12 Ert tú størri enn faðir okkara
Jácob, sum gav okkum brunnin,
og drakk úr honum sjálvur, og
børn hansara, og fæ hansara?
13 Jesus svaraði og segði við
hana, Hvørsumhelst ið drekkur
av hesum vatni skal tyrsta aftur :
KAPITUL 4
14 Men hvørsumhelst ið drekkÁ ið tessvegna Harrin vitsti, ur av tí vatni sum eg skal geva
hvussu Phariseararnir høvdu honum, skal aldri tyrsta ; men
hoyrt at Jesus vann og doypti vatnið sum eg skal geva honum
skal vera í honum ein kelda av
fleiri lærusveinar enn Jóhannes,
2 (Tó at Jesus sjálvur doypti vatni vellandi upp inn í ævigtvarandi lív.
ikki, men lærusveinar hansara,)
3 Fór hann burtur úr Judæu, og 15 Kvinnan sigur við hann,
Harri, gev mær hetta vatnið, at eg
fór avstað aftur inn í Galileu.
127

Jordan, til hvørs tú bart vitnisburð, sí, hin sami doypir, og allir
menn koma til hansara.
27 Jóhannes svaraði og segði,
Maður kann móttaka einkið, uttan
tað veri givið honum frá himni.
28 Tit sjálvir bera mær vitnisburð, at eg segði, Eg eri ikki
Christus, men at eg eri sendur
undan honum.
29 Hann sum hevur brúðrina
er brúðgómurin: men vinur brúðgómsins, sum stendur og hoyrir
hann, fegnast stórliga uppá grund
av rødd brúðgómsins : hesin fagnaður mín tessvegna er uppfyltur.
30 Hann má vaksa, men eg má
minka.
31 Hann sum kemur omanífrá
er omanfyri allar : hann sum er
av jørðini er jarðiskur : og talar
av jørðini ; hann sum kemur frá
himni er omanfyri allar.
32 Og hvat hann hevur sæð og
hoyrt, tað vitnar hann ; og eingin maður tekur ímóti vitnisburði
hansara.
33 Hann sum hevur tikið ímóti
vitnisburði hansara hevur sett til
innsiglis hans at Guð er sannur.
34 Tí hann hvønn Guð hevur
sent talar orðini hjá Guði : tí Guð
gevur ikki honum Andan eftir
máli.
35 Faðirin elskar Sonin, og hevur givið allar lutir inn í hond hans.
36 Hann ið trýr á Sonin hevur
ævigt-varandi lív : og hann ið trýr
ikki Syninum skal ikki síggja lív ;
men vreiði Guðs verður verandi á
honum.
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tyrsti ikki, eiheldur komi higar at nakrantíð eg gjørdi : er ikki hesin
Christus?
draga.
16 Jesus sigur við hana, Gakk, 30 Tá fóru tey út úr staðinum,
og komu til hansara.
kalla mann tín, og kom higar.
17 Kvinnan svaraði og segði, 31 ¶ Í millumtíðini bóðu læruEg havi ongan mann. Jesus segði sveinar hansara hann, og søgdu,
við hana, Tú hevurt væl sagt, eg Meistari, et.
havi ongan mann:
32 Men hann segði við teir, Eg
18 Tí tú hevurt havt fimm menn ; havi mat at eta sum tit vita ei um.
og hann hvønn tú nú hevurt er ikki 33 Tessvegna søgdu lærusveinmaður tín ; í tí segðirt tú sannliga. arnir hvør til annars, Hevur nak19 Kvinnan sigur við hann, ar maður borið honum okkurt at
Harri, eg varnist at tú ert ein eta?
prophetur.
34 Jesus sigur við teir, Matur
20 Fedrar okkara tilbóðu á hes- mín er at gera vilja hans sum
um fjallinum: og tit siga, at í Jeru- sendi meg, og at fullgera verk
salem er staðurin hvar menn áttu hansara.
35 Siga tit ikki, Tað eru enn fýra
at tilbiðið.
21 Jesus sigur við hana, Kvinna, mánaðir, og tá kemur heyst? sí,
trúgv mær, tann tími kemur, tá ið eg sigi tykkum, Lyftið upp eygum
tit skulu hvørki á hesum fjalli, ella tykkara, og hyggið á akrarnar ; tí
tá í Jerusalem, tilbiðja Faðirin.
teir eru hvítir longu til heystar.
22 Tit tilbiðja tit vita ei hvat : 36 Og hann sum sker móttekur
vit vita hvat vit tilbiðja : tí frelsa løn, og savnar ávøkst til ævigs
er frá Jødunum.
lívs: at bæði hann sum sáar og
23 Men tann tími kemur, og hann ið sker mega fegnast saman.
nú er, tá ið hinir sonnu tilbiðjarar 37 Og herí er tað orðtakið satt,
skulu tilbiðja Faðirin í anda og í Ein sáar, og ein annar sker.
sannleika : tí Faðirin søkir slíkar 38 Eg sendi tykkum at skera
at tilbiðja seg.
tað hvará tit veittu einkið arbeiði:
24 Guð er ein Andi : og teir sum aðrir menn arbeiddu, og tit eru
tilbiðja hann mugu tilbiðja hann í gingnir inn í arbeiðir teirra.
anda og í sannleika.
39 ¶ Og mangir av Sa-mar-i25 Kvinnan sigur við hann, Eg tan´-ar-unum í tí staðinum trúðu á
veit at Mes-si´-as kemur, sum er hann vegna framsøgn kvinnunnkallaður Christus : tá ið hann er ar, sum vitnaði, Hann segði mær
komin, vil hann siga okkum allar alt sum nakrantíð eg gjørdi.
lutir.
40 So tá ið Sa-mar-i-tan´-ar-arnir
26 Jesus sigur við hana, Eg vóru komnir til hansara, bønaðu
sum tali við teg eri hann.
teir hann at hann vildi dvølja hjá
27 ¶ Og við hetta komu læru- teimum: og hann varð verandi
sveinar hansara, og undraðust har tveir dagar.
at hann talaði við kvinnuna : tó 41 Og mangir fleiri trúðu uppá
segði eingin maður, Hvat søkirt grund av egna orði hansara;
42 Og søgdu við kvinnuna, Nú
tú ? ella, Hví talart tú við hana?
28 Kvinnan fór tá frá vatns- trúgva vit, ikki uppá grund av framkeraldi sínum, og fór leið sína inn søgn tíni : tí vit hava hoyrt hann
í staðin, og sigur við menninar,
sjálvir, og vita at hesin er veruliga
29 Komið, síggið ein mann, Christus, Frelsari heimsins.
sum segði mær allar lutir sum 43 ¶ Nú, eftir tveir dagar fór
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hann avstað haðan, og fór inn í
KAPITUL 5
Galileu.
44 Tí Jesus sjálvur vitnaði, at
F TIR hetta var tað ein hátíð
ein prophetur hevur ongan heiðhjá Jødunum ; og Jesus fór
ur í sínum egna landi.
niðan til Jerusalem.
45 Síðan tá ið hann var komin 2 Nú, tað er í Jerusalem við
inn í Galileu, tóku Galilæararnir seyðamarknaðin ein hylur, sum
ímóti honum, havandi sæð allar verður kallaður á hini hebraisku
teir lutir sum hann gjørdi í Jeru- tungu Beth-es´-da, havandi fimm
salem á hátíðini : tí teir fóru eisini súlnagangir.
á hátíðina.
3 Í hesum lá ein mikil fjøld av
46 So Jesus kom aftur inn í ússaligum fólki, av blindum, høltCana av Galileu, hvar hann gjørdi um, visnaðum, bíðandi eftir rørvatnið vín. Og har var ein ávísur ingini av vatninum.
aðalsmaður, hvørs sonur var sjúk- 4 Tí ein eingil fór niður um ávísa
ur í Ca-per´-na-um.
tíð inn í hylin, og órógvaði vatnið ;
47 Tá ið hann hoyrdi at Jesus hvørsumhelst ið tá fyrstur eftir
var komin út úr Judæu inn í órógvingina av vatninum steig í
Galileu, fór hann til hansara, og varð gjørdur heilur av hvørjumbønaði hann at hann vildi koma sumhelst sjúkdómi hann hevði.
oman, og grøða son sín: tí hann 5 Og ein ávísur maður var har,
lá fyri deyðanum.
sum hevði ein veikleika tríati og
48 Tá segði Jesus við hann, átta ár.
Uttan tit síggja tekin og undur, 6 Tá ið Jesus sá hann liggja, og
vilja tit ikki trúgva.
vitsti at hann hevði verið nú í langa
49 Aðalsmaðurin sigur við hann, tíð í teirri støðuni, sigur hann við
Harri, kom oman áður enn barn hann, Vilt tú verða gjørdur heilur?
mítt doyggi.
7 Hin ússaligi maðurin svaraði
50 Jesus sigur við hann, Far leið honum, Tygum, eg havi ongan
tína ; sonur tín livir. Og maðurin mann, tá ið vatnið verður órógvtrúði orðinum sum Jesus hevði að, at seta meg inn í hylin : men
talað til hansara, og hann fór leið meðan eg komi, stígur ein annar
sína.
niður undan mær.
51 Og sum hann nú var faran- 8 Jesus sigur við hann, Rís, tak
di oman, møttu tænarar hansara upp song tína, og gakk.
honum, og boðaðu honum frá, og 9 Og í stundini varð maðurin
søgdu, Sonur tín livir.
gjørdur heilur, og tók upp song
52 Tá fregnaði hann av teimum sína, og gekk : og á hinum sama
tíman tá ið hann byrjaði at batna. degi var sabbaturin.
Og teir søgdu við hann, Í gjár við 10 ¶ Jødarnir tessvegna søgdu
hin sjeynda tíman fór hitasóttin við hann sum varð lektur, Tað er
frá honum.
sabbatsdagurin: tað er ikki lógligt
53 So faðirin vitsti at tað var við hjá tær at bera song tína.
hin sama tíman, í hvørjum Jesus 11 Hann svaraði teim, Hann
segði við hann, Sonur tín livir : sum gjørdi meg heilan, hin sami
og sjálvur hann trúði, og alt hús segði við meg, Tak upp song tína,
hansara.
og gakk.
54 Hetta er aftur hitt annað 12 Tá spurdu teir hann, Hvør
kraftarverkið sum Jesus gjørdi, tá maður er tað sum segði við teg,
ið hann var komin út úr Judæu Tak upp song tína, og gakk?
inn í Galileu.
13 Og hann sum varð grøddur
129
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vitsti ikki hvør tað var : tí Jesus ikki koma inn í fordøming ; men
hevði flutt seg burtur, ein mann- er farin yvirum frá deyða til lívs.
25 Sanniliga, sanniliga, sigi eg
fjøld verandi á tí staði.
14 Síðan finnur Jesus hann í tykkum, Tann tími kemur, og nú
templinum, og segði við hann, er, tá ið tey deyðu skulu hoyra
Sí, tú ert gjørdur heilur : synda ei rødd Guðs Sonar : og tey sum
meir, at ikki ein verri lutur komi hoyra skulu liva.
26 Tí eins og Faðirin hevur lív í
á teg.
15 Maðurin fór avstað, og segði sær sjálvum ; soleiðis hevur hann
Jødunum at tað var Jesus, sum givið til Sonarins at hava lív í sær
sjálvum ;
hevði gjørt hann heilan.
16 Og tessvegna søktu Jødarnir 27 Og hevur givið honum mynat Jesusi, og royndu at bana hon- dugleika at halda dóm eisini, av tí
um, av tí at hann hevði gjørt hesar at hann er Menniskjusonurin.
lutir á sabbatsdeginum.
28 Undrast ikki á hetta : tí tann
17 ¶ Men Jesus svaraði teim- tími kemur, í hvørjum øll sum
um, Faðir mín virkar higartil, og eru í grøvunum skulu hoyra rødd
hansara,
eg virki.
18 Tessvegna royndu Jødarnir 29 Og skulu koma fram ; tey
tess meira at drepa hann, av tí sum hava gjørt gott, til lívs uppat hann ikki einans hevði brotið reisnar ; og tey sum hava gjørt ilt
sabbatin, men segði eisini at Guð til heldømingar uppreisnar.
var Faðir sín, gerandi seg sjálvan 30 Eg kann av mær sjálvum
javnan við Guð.
einkið gera : sum eg hoyri, dømi
19 Tá tók Jesus til orða og segði eg : og dómur mín er rættvísur ; tí
við teir, Sanniliga, sanniliga, sigi eg søki ikki mín egna vilja, men
eg tykkum, Sonurin kann einkið vilja Faðirsins sum hevur sent
gera av sær sjálvum, uttan hvat meg.
hann sær Faðirin gera : tí hvørjar 31 Um eg beri vitnisburð um
lutir sumhelst ið hann ger, hesar meg sjálvan, er vitnisburður mín
ikki sannur.
eisini ger Sonurin líkaleiðis.
20 Tí Faðirin elskar Sonin, 32 ¶ Tað er ein annar sum ber
og sýnir honum allar lutir sum vitnisburð um meg ; og eg veit at
sjálvur hann ger : og hann vil sýna vitnisburðurin sum hann vitnar
honum størri verk enn hesi, at tit um meg er sannur.
33 Tit sendu til Jóhannesar,
mega undrast.
21 Tí eins og Faðirin reisir upp og hann bar sannleikanum vitnistey deyðu, og livandiger tey; enntá burð.
soleiðis livandiger Sonurin hvønn 34 Men eg taki ikki ímóti vitnishann vil.
burði frá manni : men hesar lutir
22 Tí Faðirin dømir ongan sigi eg, at tit máttu verðið frelstir.
mann, men hevur litið Syninum 35 Hann var eitt brennandi og
allan dóm til ;
eitt skínandi ljós : og tit vóru vilj23 At allir menn skuldu ærað ugir í eitt tíðarskeið at fegnast í
Sonin, enntá sum teir æra Faðirin. ljósi hansara.
Hann ið ærir ikki Sonin ærir ikki 36 ¶ Men eg havi størri vitnisFaðirin sum hevur sent hann.
burð enn tann av Jóhannesi : tí
24 Sanniliga, sanniliga, sigi eg verkini sum Faðirin hevur givið
tykkum ; Hann ið hoyrir orð mítt mær at fullgera, hini somu verk
og trýr á hann sum sendi meg, sum eg geri, bera vitnisburð um
hevur ævigt-varandi lív, og skal meg, at Faðirin hevur sent meg.
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37 Og Faðirin sjálvur, sum hevur sent meg, hevur borið vitnisburð um meg. Tit hava hvørki
hoyrt rødd hansara á nøkrum
sinni, ella sæð skap hansara.
38 Og tit hava ikki orð hansara
verandi í tykkum : tí hvørjum
hann hevur sent, honum trúgva
tit ikki.
39 ¶ Kannið skriftirnar ; tí í
teimum halda tit at tit hava ævigt
lív : og tær eru tær sum vitna um
meg.
40 Og tit vilja ikki koma til
mín, at tit máttu havt lív.
41 Eg taki ikki ímóti heiðuri
frá monnum.
42 Men eg kenni tykkum, at tit
hava ikki kærleika Guðs í tykkum.
43 Eg eri komin í navni Faðirs
míns, og tit taka ikki ímóti mær :
um ein annar skal koma í sínum
egna navni, honum vilja tit taka
ímóti.
44 Hvussu kunnu tit trúgva,
sum taka ímóti heiðuri hvør frá
øðrum, og søkja ikki tann heiður
sum kemur frá Guði einans ?
45 Hugsið ikki at eg vil ákæra
tykkum fyri Faðirinum: tað er ein
sum ákærir tykkum, enntá Móses,
á hvønn tit troysta.
46 Tí høvdu tit trúð Mósesi,
vildu tit havt trúð mær : tí hann
skrivaði um meg.
47 Men um tit trúgva ikki skriftum hans, hvussu skulu tit trúgva
orðum mínum ?

4 Og páskirnar, ein hátíð hjá
Jødunum, var í nánd.
5 ¶ Tá ið Jesus tá lyfti upp
eygum sínum, og sá eitt mikið
samlag koma til sín, sigur hann
við Philippus, Hvaðan skulu vit
keypa breyð, at hesi mega eta?
6 Og hetta segði hann fyri at
royna hann: tí sjálvur vitsti hann
hvat hann vildi gera.
7 Philippus svaraði honum,
Tvey hundrað denarars virði av
breyði er ikki nóg mikið hjá teimum, at hvør og ein av teimum
kann fáa eitt sindur.
8 Ein av lærusveinum hansara,
Andreas, bróðir Símon Pæturs,
sigur við hann,
9 Tað er ein smádrongur her,
sum hevur fimm byggbreyð, og
tveir smáfiskar : men hvat eru tey
millum so mangra ?
10 Og Jesus segði, Fáið menninar at setast niður. Men tað var
mikið gras á staðinum. So menninir settust niður, umleið fimm
túsund í tali.
11 Og Jesus tók breyðini ; og tá
ið hann hevði veitt tøkkir, deildi
hann út til lærusveinanna, og lærusveinarnir til teirra ið vóru setstir
niður ; og somuleiðis av fiskunum
so mikið sum teir vildu.
12 Tá ið teir vóru mettaðir,
segði hann við lærusveinar sínar,
Savnið upp molarnar sum eru
eftir, at einkið verði mist.
13 Tessvegna savnaðu teir teir
saman, og fyltu tólv tægur við
KAPITUL 6
molunum av teimum fimm byggFTIR hesar lutir fór Jesus breyðunum, sum vóru eftir og til
yvirum Galileu-sjógvin, sum avlops hjá teim sum høvdu etið.
er Ti-be´-ri-as-sjógvurin.
14 Hasir menninir, tá ið teir
2 Og ein mikil mannfjøld fylgdi høvdu sæð kraftarverkið sum
honum, av tí at tey sóu kraftaverk Jesus gjørdi, søgdu tá, Hesin er av
hansara sum hann gjørdi á teim- sonnum hasin propheturin sum
um sum vóru sjúkufongd.
skuldi koma inn í heimin.
3 Og Jesus fór niðan á eitt fjall, 15 ¶ Tá ið Jesus tessvegna
og har settist hann við lærusvein- varnaðist at teir vildu koma og
um sínum.
taka hann við valdi, at gera hann
131
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kong, fór hann avstað aftur niðan sum glatast, men fyri tann matin
sum varir við til ævigt-varandi
á eitt fjall sjálvur í einingi.
16 Og tá ið aftan var nú komin, lívs, hvønn Menniskjusonurin
fóru lærusveinar hansara oman at skal geva tykkum : tí hann hevur
Guð Faðirin innsiglað.
sjónum,
17 Og fóru inn í ein bát, og fóru 28 Tá søgdu tey við hann, Hvat
yvirum sjógvin ímóti Ca-per´-na- skulu vit gera, at vit máttu virkað
um. Og tað var nú myrkt, og Jesus verkini hjá Guði ?
29 Jesus svaraði og segði við tey,
var ikki komin til teirra.
18 Og sjógvurin reistist uppá Hetta er verk Guðs, at tit trúgvi á
grund av einum miklum vindi hann hvønn hann hevur sent.
30 Tey søgdu tessvegna við
sum blásti.
19 So tá ið teir høvdu róð hann, Hvat tekin sýnirt tú tá, at
umleið fimm og tjúgu ella tríati vit mega síggja, og trúgva tær ?
stádiur, síggja teir Jesus gangandi hvat virkart tú ?
á sjónum, og nærkandi bátinum: 31 Fedrar okkara ótu man´-na í
og teir vórðu ræddir.
oyðimørkini ; eins og tað stendur
20 Men hann sigur við teir, Tað skrivað, Hann gav teim breyð frá
eri eg ; verið ikki ræddir.
himni at eta.
21 Tá tóku teir viljugliga ímóti 32 Tá segði Jesus við tey, Sannihonum inn í bátin: og alt fyri eitt liga, sanniliga, sigi eg tykkum,
var báturin at landinum hvagar Móses gav tykkum ikki tað
teir fóru.
breyðið frá himni ; men Faðir mín
22 ¶ Tann fylgjandi dagin, gevur tykkum hitt sanna breyðið
tá ið fólkið sum stóð hinumegin frá himni.
sjógvin sá at tað var eingin 33 Tí breyð Guðs er hann sum
annar bátur har, uttan tann inn í niður kemur frá himni, og gevur
hvønn lærusveinar hansara vóru heiminum lív.
farnir, og at Jesus fór ikki við 34 Tá søgdu tey við hann, Harri,
lærusveinum sínum inn í bátin, ævir meir gev okkum hetta breyðmen at lærusveinar hansara vóru ið.
farnir avstað einsamallir ;
35 Og Jesus segði við tey, Eg eri
23 (Hvussu enn er komu tað hitt breyð lívsins : hann ið kemur
aðrir bátar frá Ti-be´-ri-as nær tí til mín skal aldri hungra ; og hann
staðinum hvar teir ótu breyð, eftir ið trýr á meg skal aldri tyrsta.
36 Men eg segði við tykkum, At
at Harrin hevði veitt tøkkir :)
24 Tá ið fólkið tessvegna sá at tit eisini hava sæð meg, og trúgva
Jesus var ikki har, eiheldur læru- ikki.
sveinar hansara, tóku tey eisini 37 Alt sum Faðirin gevur mær
bátsføri, og komu til Ca-per´-na- skal koma til mín ; og hann sum
kemur til mín vil eg á ongan vís
um, søkjandi eftir Jesusi.
25 Og tá ið tey høvdu funnið hann kasta út.
hinumegin sjógvin, søgdu tey við 38 Tí eg kom niður frá himni,
hann, Rabbi, nær komst tú higar? ikki at gera mín egna vilja, men
26 Jesus svaraði teimum og vilja hansara sum sendi meg.
segði, Sanniliga, sanniliga, sigi eg 39 Og hesin er vilji Faðirsins
tykkum, Tit søkja meg, ikki av tí sum hevur sent meg, at av øllum
at tit sóu kraftaverkini, men av tí sum hann hevur givið mær, skuldi
at tit ótu av breyðunum, og vórðu eg einkið missa, men skuldi reisa
tað upp aftur á hinum evsta degi.
mettað.
27 Strevist ikki fyri tann matin 40 Og hesin er vilji hansara sum
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sendi meg, at hvør tann ið sær an tit eti kjøt Menniskjusonarins,
Sonin, og trýr á hann, má hava og drekki blóð hans, hava tit einkævigt-varandi lív : og eg vil reisa ið lív í tykkum.
hann upp á hinum evsta degi.
54 Hvørsumhelst ið etur kjøt
41 Tá knarraðu Jødarnir inn á mítt, og drekkur blóð mítt, hevur
hann, av tí at hann segði, Eg eri ævigt lív ; og eg vil reisa hann upp
tað breyðið sum kom niður frá á hinum evsta degi.
himni.
55 Tí kjøt mítt er rættur matur,
42 Og teir søgdu, Er ikki hetta og blóð mítt er rættur drykkur.
Jesus, sonur Jósephs, hvørs faðir 56 Hann sum etur kjøt mítt, og
og móður vit kenna? hvussu drekkur blóð mítt, dvølist í mær,
er tað tá at hann sigur, Eg kom og eg í honum.
niður frá himni?
57 Eins og hin livandi Faðirin
43 Jesus tessvegna svaraði og hevur sent meg, og eg livi av
segði við teir, Knarrið ikki tykk- Faðirinum: soleiðis hann ið etur
meg, enntá hann skal liva av mær.
ara millum.
44 Eingin maður kann koma til 58 Hetta er tað breyðið sum
mín, uttan Faðirin sum hevur sent kom niður frá himni : ikki eins
meg dragi hann : og eg vil reisa og fedrar tykkara ótu man´-na, og
hann upp á hinum evsta degi.
eru deyðir : hann ið etur av hesum
45 Tað stendur skrivað í pro- breyði skal liva um ævir.
phetunum, Og teir skulu verða 59 Hesar lutir segði hann í synaallir lærdir av Guði. Hvør maður goguni, sum hann frálærdi í Catessvegna sum hevur hoyrt, og per´-na-um.
hevur lært av Faðirinum, kemur 60 Mangir tessvegna av lærutil mín.
sveinum hansara, tá ið teir høvdu
46 Ikki at nakar maður hevur hoyrt hetta, søgdu, Henda er ein
sæð Faðirin, uttan hann sum er hørð framsøgn ; hvør kann hoyra
av Guði, hann hevur sæð Faðirin. hana?
47 Sanniliga, sanniliga, sigi eg 61 Tá ið Jesus vitsti í sær sjálvtykkum, Hann ið trýr á meg hevur um at lærusveinar hansara knarrævigt-varandi lív.
aðu yvir tað, segði hann við teir,
48 Eg eri tað breyð lívsins.
Gevur hetta tykkum meinboga?
49 Fedrar tykkara ótu manna í 62 Hvat og um tit skulu síggja
oyðimørkini, og eru deyðir.
Menniskjusonin stíga upp hvar
50 Hetta er breyðið sum kemur hann var áður ?
niður frá himni, at ein maður má 63 Tað er andin sum lívgar ;
eta harav, og ei doyggja.
kjøtið gagnar einkið : orðini sum
51 Eg eri hitt livandi breyðið eg tali til tykkara, tey eru andi, og
sum kom niður frá himni : um tey eru lív.
nakar maður eti av hesum breyði, 64 Men tað eru summir av
hann skal liva um ævir : og breyðið tykkum sum trúgva ikki. Tí
sum eg vil geva er kjøt mítt, sum Jesus vitsti frá byrjanini hvørjir
eg vil geva fyri lív heimsins.
teir vóru sum trúðu ikki, og
52 Jødarnir tessvegna stríddu hvør skuldi hann svíkja.
sín ámillum, sigandi, Hvussu 65 Og hann segði, Tessvegna
kann hesin maður geva okkum segði eg við tykkum, at eingin
kjøt sítt at eta?
maður kann koma til mín, uttan
53 Tá segði Jesus við teir, Sanni- tað varð honum givið av Faðir
liga, sanniliga sigi eg tykkum, Utt- mínum.
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Christus írættasetir ættarmenn sínar

10 ¶ Men tá ið brøður hansara
vóru farnir niðan, tá fór hann eisini niðan á hátíðina, ikki opinlýsliga, men sum tað var í loyndum.
11 Tá sóknaðust Jødarnir eftir
honum á hátíðini, og søgdu, Hvar
er hann?
12 Og har var mikil mutlan
millum fólksins viðvíkjandi honum: tí summi søgdu, Hann er ein
góður maður : onnur søgdu, Nei ;
men hann villleiðir fólkið.
13 Hvussu enn er talaði eingin maður opinlýsliga um hann av
ótta fyri Jødunum.
14 ¶ Nú, um miðja hátíðina
fór Jesus niðan inn í templið, og
frálærdi.
15 Og Jødarnir undraðust, sigKAPITUL 7
andi, Hvussu kennir hesin maður
FTIR hesar lutir gekk Jesus í bókstavir, havandi aldri lært ?
Galieu : tí hann vildi ikki 16 Jesus svaraði teimum, og
ganga í Jødaumráði, av tí at Jødar- segði, Guðs-læra mín er ikki mín,
men hansara sum sendi meg.
nir søktu at drepa hann.
2 Men Jødanna hátíð av taber- 17 Um nakar maður vilji gera
vilja hansara, hann skal vita av
naklum var fyri hond.
3 Brøður hans tessvegna søgdu Guðs-læruni, hvørt hon veri av
við hann, Far avstað hiðan, og far Guði, ella hvørt eg tali av mær
inn í Judæu, at lærusveinar tínir sjálvum.
eisini mega síggja tey verk sum tú 18 Hann ið talar av sær sjálvum
søkir sína egnu dýrd : men hann
gert.
4 Tí tað er eingin maður sum ið søkir dýrd hans sum sendi
ger nakran lut í loyndum, og sjálv- hann, hin sami er sannur, og
ur hann søkir at verða kendur eingin órættvísi er í honum.
opinlýsliga. Um tú geri hesar lut- 19 Gav ikki Móses tykkum
ir, sýn teg sjálvan fyri heiminum. lógina, og tó heldur eingin av
5 Tí ikki heldur trúðu brøður tykkum lógina ? Hví ganga tit um
fyri at drepa meg ?
hansara á hann.
6 Tá segði Jesus við teir, Tíð 20 Fólkið svaraði og segði, Tú
mín er ikki enn komin: men tíð hevurt ein djevul : hvør gongur
um fyri at drepa teg ?
tykkara er altíð til reiðar.
7 Heimurin kann ikki hata 21 Jesus svaraði og segði við
tykkum ; men meg hatar hann, tí tey, Eg havi gjørt eitt verk, og tit
eg vitni um hann, at verk hansara øll undrast.
22 Móses tessvegna gav tykkum
eru ónd.
8 Farið tit niðan á hesa hátíð : umskering ; (ikki av tí at hon er av
eg fari ikki niðan enn á hesa hátíð, Mósesi, men av fedrunum ;) og tit
á sabbatsdeginum umskera ein
tí tíð mín er ikki enn fult komin.
9 Tá ið hann hevði sagt hesi mann.
orðini við teir, varð hann verandi 23 Um maður á sabbatsdeginum móttaki umskering, at lóg
enn í Galileu.
134
66 ¶ Frá teirri tíð fóru mangir
av lærusveinum hansara til bakar,
og gingu ei meira við honum.
67 Tá segði Jesus við teir tólv,
Vilja tit eisini fara burtur?
68 Símon Pætur tá svaraði honum, Harri, til hvørs skulu vit fara?
tú hevurt orðini av ævigum lívi.
69 Og vit trúgva og eru vísir í at
tú ert hasin Christus, Sonur hins
livandi Guðs.
70 Jesus svaraði teimum, Havi
eg ikki útvalt tykkum tólv, og ein
av tykkum er ein djevul?
71 Hann talaði um Judas Iscariot son Símonar : tí hann tað var
sum skuldi svíkja hann, verandi
ein av teimum tólv.
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Mósesar skuldi ikki verðið brot- skulu ikki finna hann ? vil hann
in ; eru tit firtnir inná meg, av tí at fara til hinna umspjaddu millum
eg havi gjørt ein mann hvørt vet Heidninganna, og læra Heidningheilan á sabbatsdeginum?
arnar ?
24 Dømið ikki samsvarandi 36 Hvørsháttar framsøgn er
við útsjóndina, men dømið rætt- henda sum hann segði, Tit skulu
sóknast eftir mær, og skulu ikki
vísan dóm.
25 Tá søgdu summir av teimum finna meg : og hvar eg eri, hagar
úr Jerusalem, Er ikki hesin hann, kunnu tit ikki koma ?
hvønn teir royna at drepa?
37 Á hinum síðsta degi, tí stóra
26 Men, sí, hann talar djarvliga, deginum á hátíðini, stóð Jesus og
og teir siga einkið við hann. Vita rópaði, sigandi, Um nakar maður
stjórnararnir veruliga at hesin er tyrsti, lat hann koma til mín, og
sjálvasti Christus?
drekka.
27 Hvussu so er kenna vit henda 38 Hann sum trýr á meg, eins
mann hvaðan hann er : men tá og skriftin hevur sagt, út úr búki
ið Christus kemur, veit eingin hansara skulu floyma áir av livmaður hvaðan hann er.
andi vatni.
28 Tá rópaði Jesus í templinum, 39 (Men hetta talaði hann um
sum hann frálærdi, sigandi, Tit Andan, sum teir sum trúgva á
bæði kenna meg, og tit vita hvað- hann skuldu móttaka : tí Heilagi
an eg eri : og eg eri ikki komin av Andin var ikki enn givin ; av tí at
mær sjálvum, men hann ið sendi Jesus var ikki enn dýrðmettur.)
meg er sannur, hvønn tit ikki 40 ¶ Mong av fólkunum tesskenna.
vegna, tá ið tey hoyrdu hesa fram29 Men eg kenni hann: tí eg eri søgn, søgdu, Av sonnum, hesin er
frá honum, og hann hevur sent Propheturin.
meg.
41 Onnur søgdu, Hesin er
30 Tá royndu teir at taka hann: Christus. Men summi søgdu, Skal
men eingin maður legði hendur á Christus koma út úr Galileu?
hann, av tí at tími hansara var ikki 42 Hevur ikki skriftin sagt, At
enn komin.
Christus kemur av sáði Dávids,
31 Og mong av fólkunum trúðu og út úr býinum Bethlehem, hvar
á hann, og søgdu, Tá ið Christus Dávid var ?
kemur, vil hann gera fleiri krafta- 43 So har varð ein sundurdeilverk enn hesi sum hesin maður ing millum fólksins uppá grund
hevur gjørt ?
av honum.
32 ¶ Phariseararnir hoyrdu at 44 Og summir teirra vildu havt
fólkið mutlaði slíkar lutir viðvíkj- tikið hann ; men eingin maður
andi honum ; og Phariseararnir legði hendur á hann.
og høvuðsprestarnir sendu tæn- 45 ¶ Tá komu tænastumenninir
til høvuðsprestanna og Pharisearastumenn at taka hann.
33 Tá segði Jesus við teir, Enn anna ; og teir søgdu við teir, Hví
eina lítla stund eri eg hjá tykkum, eru tit ikki komnir við honum?
og síðan fari eg til hansara sum 46 Tænastumenninir svaraðu,
Aldri maður talaði líka sum hesin
sendi meg.
34 Tit skulu sóknast eftir mær, maður.
og skulu ikki finna meg ; og hvar 47 Tá svaraðu teimum Phariseeg eri, hagar kunnu tit ikki koma. ararnir, Eru tit eisini villleiddir?
35 Tá søgdu Jødarnir sín ámill- 48 Hava nakrir av stjórnarunum
um, Hvagar vil hann fara, at vit ella av Pharisearunum trúð á hann?
135
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Kvinnan ið varð tikin í hordómi

49 Men hetta fólkið sum kennir
ikki lógina eru bølbiðin.
50 Nic-o-de´-mus sigur við teir,
(hann ið kom til Jesu á nátt, verandi ein av teimum,)
51 Dømir lóg okkara nakran
mann, áður enn hon hoyri hann,
og viti hvat hann ger ?
52 Teir svaraðu og søgdu við
hann, Ert tú eisini úr Galileu ?
Kanna, og hygg : tí út úr Galileu
rísur eingin prophetur.
53 Og hvør maður fór at sínum
egnu húsum.

10 Tá ið Jesus hevði rætt seg
upp, og sá ongan uttan kvinnuna,
segði hann við hana, Kvinna,
hvar eru hasir tínir ákærarar ?
hevur eingin maður fordømt teg?
11 Hon segði, Eingin maður,
Harri. Og Jesus segði við hana,
Eiheldur eg fordømi teg : far, og
synda ei meir.
12 ¶ Tá talaði Jesus aftur til
teirra, sigandi, Eg eri ljós heimsins : hann ið fylgir mær skal ikki
ganga í myrkri, men skal hava ljós
lívsins.
13 Phariseararnir tessvegna
KAPITUL 8
søgdu við hann, Tú gevurt fráE S U S fór til Olivinfjalsins.
greiðing um teg sjálvan ; frágreið2 Og árla um morgunin kom ing tín er ikki sonn.
hann aftur inn í templið, og alt 14 Jesus svaraði og segði við
fólkið kom til hansara ; og hann teir, Tó at eg gevi frágreiðing um
settist niður, og lærdi tey.
meg sjálvan, tó er frágreiðing mín
3 Og hinir skriftlærdu og Phari- sonn: tí eg veit hvaðan eg kom, og
seararnir førdu til hansara eina hvagar eg fari ; men tit kunnu ikki
kvinnu tikna í hordómi ; og tá ið siga hvaðan eg komi, og hvagar eg
teir høvdu sett hana í miðjuni,
fari.
4 Siga teir við hann, Meistari, 15 Tit døma eftir kjøtinum ; eg
henda kvinna varð tikin í hor- dømi ongan mann.
dómi, í sjálvastu gerðini.
16 Og tó um eg dømi, dómur
5 Nú, Móses í lógini beyð okk- mín er sannur : tí eg eri ikki einsaum, at slíkar skuldu verða stein- mallur, men eg og Faðirin sum
aðar : men hvat sigurt tú ?
sendi meg.
6 Hetta teir søgdu, freistandi 17 Tað stendur eisini skrivað í
hann, at teir máttu hava at ákæra lóg tykkara, at vitnisburðurin av
hann. Men Jesus heyk niður, og tveimum monnum er sannur.
við fingri sínum skrivaði á jørðina, 18 Eg eri ein sum beri vitnissum um hann hoyrdi teir ei.
burð um meg sjálvan, og Faðirin
7 So tá ið teir hildu áfram at sum sendi meg ber vitnisburð um
spyrja hann, rætti hann seg upp, meg.
og segði við teir, Hann ið er uttan 19 Tá søgdu teir við hann,
synd tykkara millum, lat hann Hvar er Faðir tín ? Jesus svaraði,
fyrstan kasta ein stein at henni.
Tit hvørki kenna meg, ella Faðir
8 Og aftur heyk hann niður, og mín: um tit høvdu kent meg,
skrivaði á jørðina.
skuldu tit havt kent Faðir mín
9 Og teir sum hoyrdu tað, eisini.
verðandi kendir skyldigir av teirra 20 Hesi orðini talaði Jesus í
egnu samvitsku, fóru út ein eftir skattkamarinum, sum hann fráeinum, byrjandi við hinum elsta, lærdi í templinum : og eingin
enntá at hinum síðsta : og Jesus maður legði hendur á hann ; tí
varð eftir einsamallur, og kvinnan tími hansara var ikki enn komin.
standandi í miðjuni.
21 Tá segði Jesus aftur við teir,
136
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Eg fari leið mína, og tit skulu sigurt tú, Tit skulu verða gjørdir
søkja eftir mær, og skulu doyggja fríir ?
í syndum tykkara : hvagar eg fari, 34 Jesus svaraði teimum, Sannikunnu tit ikki koma.
liga, sanniliga, sigi eg tykkum,
22 Tá søgdu Jødarnir, Vil hann Hvørsumhelst ið fremur synd er
drepa seg sjálvan? av tí at hann tænarin hjá synd.
sigur, Hvagar eg fari, kunnu tit 35 Og tænarin verður ikki verikki koma.
andi í húsinum um ævir : men
23 Og hann segði við teir, Tit Sonurin verður verandi ævir.
eru niðanfrá ; eg eri omanfrá : tit 36 Um Sonurin tessvegna skal
eru av hesum heimi : eg eri ikki av gera tykkum fríar, skulu tit vera
hesum heimi.
fríir í roynd og veru.
24 Eg segði tessvegna við tykk- 37 Eg veit at tit eru sáð Ábraum, at tit skulu doyggja í syndum hams ; men tit søkja at drepa meg,
tykkara : tí um tit trúgvi ikki at av tí at orð mítt hevur einkið pláss
eg eri hann, skulu tit doyggja í í tykkum.
syndum tykkara.
38 Eg tali tað sum eg havi sæð
25 Tá søgdu teir við hann, hjá Faðir mínum: og tit gera tað
Hvør ert tú ? Og Jesus sigur við sum tit hava sæð hjá faðir tykkara.
teir, Enntá hin sami sum eg segði 39 Teir svaraðu og søgdu við
við tykkum frá byrjanini.
hann, Ábraham er faðir okkara.
26 Eg havi mangar lutir at siga Jesus sigur við teir, Um tit vóru
og at døma um tykkum : men børn Ábrahams, vildu tit gjørt
hann sum sendi meg er sannur ; verkini hjá Ábrahami.
og eg tali til heimsins teir lutir 40 Men nú søkja tit at drepa
sum eg havi hoyrt av honum.
meg, ein mann sum hevur sagt
27 Teir skiltu ikki at hann talaði tykkum sannleikan, sum eg havi
til teirra um Faðirin.
hoyrt av Guði : hetta gjørdi ikki
28 Tá segði Jesus við teir, Tá ið Ábraham.
tit hava lyft upp Menniskjusonin, 41 Tit gera gerningar faðirs
tá skulu tit vita at eg eri hann, og tykkara. Tá søgdu teir við hann,
at eg geri einkið av mær sjálvum ; Vit eru ikki føddir úr hordómi ;
men eins og Faðir mín hevur lært vit hava ein Faðir, enntá Guð.
meg, tali eg hesar lutir.
42 Jesus segði við teir, Um Guð
29 Og hann sum sendi meg er var Faðir tykkara, vildu tit elskað
við mær : Faðirin hevur ikki latið meg : tí eg gekk fram og kom frá
meg eftir einsamallan, tí eg geri Guði ; eiheldur kom eg av mær
altíð teir lutir sum tokna honum. sjálvum, men hann sendi meg.
30 Sum hann talaði hesi orðini, 43 Hví skilja tit ikki talu mína?
trúðu mangir á hann.
enntá av tí at tit kunnu ikki hoyra
31 Tá segði Jesus við teir Jødar orð mítt.
sum trúðu á hann, Um tit haldi 44 Tit eru av faðir tykkara djevláfram í orði mínum, tá eru tit læru- inum, og lystir faðirs tykkara vilja
sveinar mínir í roynd og veru ;
tit gera. Hann var ein myrðari
32 Og tit skulu kenna sannleikan, frá byrjanini, og varð ikki verandi
og sannleikin skal gera tykkum í sannleikanum, av tí at tað er
fríar.
eingin sannleiki í honum. Tá ið
33 ¶ Teir svaraðu honum, Vit hann talar eina lygn, talar hann
eru sáð Ábrahams, og vóru aldri í av sínum egna : tí hann er ein
trældómi til nakars mans: hvussu lygnari, og faðirin at henni.
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Rósan Jødanna írættasett

45 Og av tí at eg sigi tykk- 58 Jesus segði við teir, Sannium sannleikan, trúgva tit mær liga, sanniliga, sigi eg tykkum,
ikki.
Áður enn Ábraham varð, eg eri.
46 Hvør av tykkum sannførir 59 Tá tóku teir upp steinar at
meg um synd ? Og um eg sigi kasta eftir honum : men Jesus
sannleikan, hví trúgva tit mær fjaldi seg, og fór út úr templinum,
ikki ?
farandi ígjøgnum miðju teirra, og
47 Hann sum er av Guði hoyrir soleiðis fór framvið.
orðini hjá Guði : tit tessvegna
KAPITUL 9
hoyra tey ikki, av tí at tit eru ikki
av Guði.
G sum Jesus fór framvið, sá
48 Tá svaraðu Jødarnir, og
hann ein mann sum var
søgdu við hann, Siga vit ikki væl blindur frá føðing sínari.
at tú ert ein Sa-mar-i-tan´-ari, og 2 Og lærusveinar hansara spurhevurt ein djevul ?
du hann, sigandi, Meistari, hvør
49 Jesus svaraði, Eg havi ikki syndaði, hesin maður, ella foreldein djevul ; men eg æri Faðir mín, ur hansara, at hann varð føddur
og tit vanæra meg.
blindur ?
50 Og eg søki ikki mítt egna rós : 3 Jesus svaraði, Hvørki hevur
tað er ein sum søkir og dømir.
hesin maður syndað, ella foreldur
51 Sanniliga, sanniliga, sigi eg hansara : men at verkini hjá Guði
tykkum, Um ein maður varðveiti skuldu verða gjørd eyðsýnd í honframsøgn mína, hann skal aldri um.
síggja deyða.
4 Eg má virka verkini hjá hon52 Tá søgdu Jødarnir við hann, um sum sendi meg, meðan tað er
Nú vita vit at tú hevurt ein djevul. dagur : náttin kemur, tá ið eingin
Ábraham er deyður, og prophet- maður kann virka.
arnir ; og tú sigurt, Um ein maður 5 So leingi sum eg eri í heimvarðveiti framsøgn mína, hann inum, eg eri ljós heimsins.
skal aldri smakka av deyða.
6 Tá ið hann svá hevði talað,
53 Ert tú størri enn faðir okk- spýtti hann á jørðina, og gjørdi
ara Ábraham, sum er deyður ? og leir úr spýttinum, og hann salvaði
prophetarnir eru deyðir : hvønn eyguni á tí blinda manninum við
gert tú teg sjálvan ?
leirinum.
54 Jesus svaraði, Um eg æri 7 Og segði við hann, Gakk,
meg sjálvan, er æra mín einkið ; tváa tær í Si´-lo-am-s hylinum, (sum
tað er Faðir mín sum ærir meg ; er við týðing, Sendur.) Hann fór
um hvønn tit siga, at hann er Guð leið sína tessvegna, og tváaði sær,
tykkara :
og kom síggjandi.
55 Tó hava tit ikki kent hann ; 8 ¶ Grannarnir tessvegna, og
men eg kenni hann: og um eg teir sum áður høvdu sæð hann at
skuldi sagt, Eg kenni hann ikki, hann var blindur, søgdu, Er ikki
skuldi eg verið ein lygnari tillíka hesin hann sum sat og biddaði ?
við tykkum : men eg kenni hann, 9 Summir søgdu, Hesin er hann:
og varðveiti framsøgn hansara.
aðrir søgdu, Hann er líkur honum ;
56 Faðir tykkara Ábraham fegn- men hann segði, Eg eri hann.
aðist at síggja dag mín: og hann 10 Tessvegna søgdu teir við hann,
sá hann, og varð glaður.
Hvussu vórðu eygu tíni opnað ?
57 Tá søgdu Jødarnir við hann, 11 Hann svaraði og segði, Ein
Tú ert ikki enn fimti ára gamalur, maður sum er kallaður Jesus
og hevurt tú sæð Ábraham?
gjørdi leir, og salvaði eygu míni,
138
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Ein blind-føddur maður móttekur sjón

ST. JÓHANNES 9

og segði við meg, Gakk til hylsins longu, at um nakar maður játtaði
Si´-lo-am, og tváa tær : og eg fór og at hann var Christus, skuldi hann
verða settur út úr synagoguni.
tváaði mær, og eg móttók sjón.
12 Tá søgdu teir við hann, Hvar 23 Tessvegna søgdu foreldur
er hann? Hann segði, Eg veit ikki. hansara, Hann hevur aldurin ;
13 ¶ Teir førdu til Pharisear- spyrjið hann.
24 Tá kallaðu teir aftur mannanna hann sum áður var blindur.
14 Og tað var sabbatsdagurin in sum var blindur, og søgdu við
tá ið Jesus gjørdi leirið, og opnaði hann, Gev Guði lovprísanina : vit
vita at hesin maður er ein syndari.
eygu hansara.
15 Tá spurdu Phariseararnir 25 Hann svaraði og segði, Hvørt
hann eisini aftur hvussu hann hev- hann veri ein syndari, ella ei, eg
ði móttikið sjón sína. Hann segði veit ikki: eitt eg veit, at, hvar ið
við teir, Hann setti leir uppá eygu eg var blindur, nú síggi eg.
26 Tá søgdu teir aftur til hansmíni, og eg tváaði mær, og síggi.
16 Tessvegna søgdu summir av ara, Hvat gjørdi hann við teg ?
Pharisearunum, Hesin maður er hvussu opnaði hann eygu tíni ?
ikki av Guði, av tí at hann heldur 27 Hann svaraði teimum, Eg
ikki sabbatsdagin. Aðrir søgdu, havi sagt tykkum longu, og tit
Hvussu kann ein maður sum er hoyrdu ikki : hvørsvegna vildu
ein syndari gera slík kraftaverk? tit hoyrt tað aftur ? vilja tit eisini
Og har varð ein sundurdeiling verða lærusveinar hansara ?
28 Tá spiltu teir hann út, og
teirra millum.
17 Teir siga við hin blinda søgdu, Tú ert lærusveinur hansara ;
mannin aftur, Hvat sigurt tú um men vit eru lærusveinar Mósesar.
hann, at hann hevur opnað eygu 29 Vit vita at Guð talaði við
tíni ? Hann segði, Hann er ein Móses : hvat hesum manni viðvíkur, vit vita ikki hvaðan hann er.
prophetur.
18 Men Jødarnir trúðu ikki við- 30 Maðurin svaraði og segði
víkjandi honum, at hann hevði við teir, Há, herí er ein undranarverið blindur, og móttók sjón verdur lutur, at tit vita ikki
sína, fyrrenn teir kallaðu foreldur hvaðan hann er, og tó hevur hann
hansara sum hevði móttikið sjón opnað eygu míni.
31 Nú, vit vita at Guð hoyrir ikki
sína.
19 Og teir spurdu tey, sigandi, syndarar : men um nakar maður
Er hesin sonur tykkara, hvør tit veri ein tilbiðjari av Guði, og ger
siga varð føddur blindur ? hvussu vilja hansara, hann hoyrir hann.
32 Síðan verøldin byrjaði varð
sær hann tá nú ?
20 Foreldur hansara svaraðu tað ikki hoyrt at nakar maður
teimum og søgdu, Vit vita at opnaði eyguni á einum sum varð
hesin er sonur okkara, og at hann føddur blindur.
33 Um hesin maður var ikki av
varð føddur blindur :
21 Men við hvørjum háttalagi Guði, kundi hann einkið gjørt.
hann nú sær, vit vita ei; ella hvør 34 Teir svaraðu og søgdu við
hevur opnað eygu hansara, vit hann, Tú varðst aldeilis føddur í
vita ikki ; hann hevur aldurin ; syndum, og lærirt tú okkum? Og
spyrjið hann: hann skal tala fyri teir kastaðu hann út.
35 Jesus hoyrdi at teir høvdu
sær sjálvum.
22 Hesi orðini talaðu foreldur kastað hann út ; og tá ið hann
hansara, av tí at tey óttaðust Jød- hevði funnið hann, segði hann við
arnar : tí Jødarnir høvdu samtykt hann, Trýrt tú á Son Guðs ?
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ST. JÓHANNES 10

Phariseararnir spyrjast um kraftarverkið

36 Hann svaraði og segði, Hvør
er hann, Harri, at eg kann trúgva
á hann?
37 Og Jesus segði við hann, Tú
hevurt bæði sæð hann, og tað er
hann sum talar við teg.
38 Og hann segði, Harri, eg
trúgvi. Og hann tilbað hann.
39 ¶ Og Jesus segði, Til dóms
eri eg komin inn í henda heim, at
teir sum ikki síggja máttu síggja;
og at teir sum síggja máttu verða
gjørdir blindir.
40 Og summir av Pharisearunum sum vóru hjá honum hoyrdu
hesi orðini, og søgdu við hann,
Eru vit blindir eisini ?
41 Jesus segði við teir, Um tit
vóru blindir, høvdu tit havt onga
synd : men nú siga tit, Vit síggja ;
tí verður synd tykkara verandi.

undan mær eru tjóvar og ránsmenn ; men seyðirnir hoyrdu teir
ikki.
9 Eg eri dyrnar : um meg, um
nakar maður gangi inn, hann skal
verða frelstur, og skal ganga inn
og út, og finna beiti.
10 Tjóvurin kemur ikki, uttan
fyri at stjala, og at drepa, og at
oyðileggja : eg eri komin at teir
máttu hava lív, og at teir máttu
hava tað meiri ríkiliga.
11 Eg eri hin góði hirðin: hin
góði hirðin gevur lív sítt fyri seyðirnar.
12 Men hann sum er ein leigusveinur, og ikki hirðin, hvørs
egnu seyðirnir eru ikki, sær úlvin
komandi, og fer frá seyðunum,
og flýggjar : og úlvurin fangar teir,
og spjaðir seyðirnar sundur.
13 Leigusveinurin flýggjar, av tí
KAPITUL 10
at hann er ein leigusveinur, og hevANNILIGA, sanniliga, sigi eg ur ikki umsorgan fyri seyðunum.
tykkum, Hann sum gongur 14 Eg eri hin góði hirðin, og
ikki inn um dyrnar inn í seyða- kenni seyðir mínar, og eri kendur
byrgið, men klývur upp onkran av mínum.
annan veg, hin sami er ein tjóvur 15 Eins og Faðirin kennir meg,
enntá soleiðis kenni eg Faðirin: og
og ein ránsmaður.
2 Men hann sum gongur inn um eg leggi niður lív mítt fyri seyðirnar.
16 Og aðrar seyðir eg havi, sum
dyrnar er hirðin hjá seyðunum.
3 Fyri honum duravørðurin let- eru ikki av hesum byrgi : teimum
ur upp ; og seyðirnir hoyra rødd eisini má eg koma við, og teir skulu
hansara : og hann kallar egnu seyð- hoyra rødd mína ; og tað skal vera
ir sínar við navni, og leiðir teir út. eitt byrgi, og ein hirði.
4 Og tá ið hann setir út egnu 17 Tessvegna elskar Faðir mín
seyðir sínar, gongur hann undan meg, av tí at eg leggi niður lív
teimum, og seyðirnir fylgja hon- mítt, at eg mátti taka tað aftur.
18 Eingin maður tekur tað frá
um: tí teir kenna rødd hansara.
5 Og einum fremmandum vilja mær, men eg leggi tað niður av
teir ikki fylgja, men vilja flýggja mær sjálvum. Eg havi mátt at
frá honum : tí teir kenna ikki leggja tað niður, og eg havi mátt
at taka tað aftur. Hetta boð havi
røddina á fremmandum.
6 Hesa dømisøgu talaði Jesus eg móttikið av Faðir mínum.
við teir : men teir skiltu ikki 19 ¶ Tað varð ein sundurdeiling
hvørjir lutir teir vóru sum hann tessvegna aftur millum Jødanna
vegna hesara framsagna.
talaði við teir.
7 Tá segði Jesus við teir aftur, 20 Og mangir av teimum
Sanniliga, sanniliga, sigi eg tykk- søgdu, Hann hevur ein djevul, og
um, Eg eri dyrnar hjá seyðunum. er óður ; hví hoyra tit hann ?
8 Allir sum nakrantíð komu 21 Aðrir søgdu, Hesi eru ikki
140
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ST. JÓHANNES 11

Christus er dyrnar, & hin góði hirðin

orðini hjá honum sum hevur ein í heimin, Tú Guðs-spottart ; av tí
djevul. Kann ein djevul opna at eg segði, Eg eri Sonur Guðs ?
37 Um eg geri ikki verkini hjá
eyguni á blindum ?
22 ¶ Og tað var í Jerusalem Faðir mínum, trúgvið mær ei.
38 Men um eg geri, tó at tit
vígsluhátíðin, og tað var vetur.
23 Og Jesus gekk í templinum, trúgvi ikki mær, trúgvið verkuní súlnagangi Sálomons.
um : at tit mega vita, og trúgva, at
24 Tá komu Jødarnir runt um- Faðirin er í mær, og eg í honum.
kring hann, og søgdu við hann, 39 Tessvegna royndu teir aftur
Hvussu leingi veldur tú okkum at taka hann: men hann komst
at ivast? Um tú veri Christus, sig undan út úr hond teirra,
40 Og fór avstað aftur hinuokkum greidliga.
25 Jesus svaraði teimum, Eg megin Jordan, inn á staðin hvar
segði tykkum, og tit trúðu ikki : Jóhannes av fyrstan tíð doypti ; og
verkini sum eg geri í Faðirs míns hann varð verandi har.
navni, tey bera vitnisburð um 41 Og mangir leitaðu til hansmeg.
ara, og søgdu, Jóhannes gjørdi
26 Men tit trúgva ikki, av tí at einkið kraftarverk : men allir lutir
tit eru ikki av seyðum mínum, sum Jóhannes talaði um henda
eins og eg segði við tykkum.
mann vóru sannir.
27 Seyðir mínir hoyra rødd 42 Og mangir trúðu á hann
mína, og eg kenni teir, og teir har.
fylgja mær :
KAPITUL 11
28 Og eg gevi teimum ævigt
lív ; og teir skulu aldri glatast,
Ú, ein ávísur maður var
eiheldur skal nakar maður slíta
sjúkur, nevndur Laz´-a-rus,
teir út úr hond míni.
úr Be-tha´-ni-u, býi teirra Mariu
29 Faðir mín, sum gav mær og systur hennara Marthu.
teir, er størri enn allir ; og eingin 2 (Tað var tann Maria sum salvmaður er førur fyri at slíta teir út aði Harran við salvu, og turkaði
úr hond Faðirs míns.
føtur hansara við hári sínum, hvørs
30 Eg og Faðir mín eru eitt.
bróðir Laz´-a-rus var sjúkur.)
31 Tá tóku Jødarnir upp steinar 3 Tessvegna sendu systrar hansaftur at steina hann.
ara til hansara, sigandi, Harri, sí,
32 Jesus svaraði teimum, Mong hann hvønn tú elskart er sjúkur.
góð verk havi eg sýnt tykkum frá 4 Tá ið Jesus hoyrdi tað, segði
Faðir mínum ; fyri hvørt av teim- hann, Hesin sjúkdómur er ikki
um verkum steina tit meg ?
til deyða, men fyri dýrd Guðs,
33 Jødarnir svaraðu honum, sig- at Sonur Guðs mátti verða dýrðandi, Fyri eitt gott verk vit steina mettur harvið.
teg ikki ; men fyri Guðs-spottan ; 5 Nú, Jesus elskaði Marthu, og
og av tí at tú, verandi maður, gert systur hennara, og Laz´-a-rus.
teg sjálvan Guð.
6 Tá ið hann hevði hoyrt tess34 Jesus svaraði teimum, Stend- vegna at hann var sjúkur, varð
ur tað ikki skrivað í lóg tykkara, hann verandi tveir dagar enn á
Eg segði, Tit eru gudar ?
hinum sama staði hvar hann var.
35 Og um hann kallaði teir gud- 7 Síðan eftir tað sigur hann við
ar, til hvørja orð Guðs kom, og lærusveinar sínar, Latum okkum
skriftin kann ikki verða brotin ;
fara inn í Judæu aftur.
36 Siga tit um hann, hvønn 8 Lærusveinar hansara siga við
Faðirin hevur halgað, og sent inn hann, Meistari, Jødarnir fyri stutt141
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ST. JÓHANNES 11

Sjúka, deyði, & uppeisn Lazarusar

um søktu at steina teg ; og fert tú 23 Jesus sigur við hana, Bróðir
tín skal rísa aftur.
hagar aftur ?
9 Jesus svaraði, Eru tað ikki 24 Martha sigur við hann, Eg
tólv tímar í deginum? Um nakar veit at hann skal rísa aftur í uppmaður gangi um dagin, hann reisnini á hinum evsta degi.
snávar ikki, av tí at hann sær ljósið 25 Jesus segði við hana, Eg eri
av hesum heimi.
uppreisnin, og lívið : hann ið trýr
10 Men um ein maður gangi á meg, tó at hann var deyður, tó
um náttina, hann snávar, av tí at skal hann liva :
26 Og hvørsumhelst ið livir
tað er einkið ljós í honum.
11 Hesar lutir segði hann: og og trýr á meg skal aldri doyggja.
eftir tað sigur hann við teir, Vinur Trýrt tú hesum?
okkara Laz´-a-rus svevur ; men eg 27 Hon sigur við hann, Ja,
fari, at eg má vekja hann út úr Harri : eg trúgvi at tú ert Christus,
Sonur Guðs, sum skuldi koma
svøvni.
12 Tá søgdu lærusveinar hans- inn í heimin.
ara, Harri, um hann sovi, skal 28 Og tá ið hon so hevði sagt,
fór hon leið sína, og kallaði Mariu
honum vita væl við.
13 Hvussu enn er talaði Jesus systur sína loyniliga, sigandi,
um deyða hansara : men teir hugs- Meistarin er komin, og kallar á
aðu at hann hevði talað um tað at teg.
29 So skjótt sum hon hoyrdi
taka sær hvíld í svøvni.
14 Tá segði Jesus við teir greini- tað, reis hon skundiliga, og kom
til hansara.
liga, Laz´-a-rus er deyður.
15 Og eg eri glaður fyri tykkara 30 Nú, Jesus var ikki enn komin
sakir at eg var ikki har, til tess inn í býin, men var á tí staði hvar
endamáls tit mega trúgva ; hóast Martha møtti honum.
hetta latum okkum fara til hansara. 31 Jødarnir tá sum vóru hjá
16 Tá segði Thomas, sum verð- henni í húsinum, og troystaðu
ur kallaður Di´-dy-mus, við sam- hana, tá ið teir sóu Mariu, at hon
lærusveinar sínar, Latum okkum reis upp skundisliga og fór út,
eisini fara, at vit mega doyggja við fylgdu henni, sigandi, Hon fer á
grøvina at gráta har.
honum.
17 Síðan, tá ið Jesus kom, fann 32 Síðan tá ið Maria var komin
hann at hann hevði ligið í grøvini hvar Jesus var, og sá hann, fell
hon niður við føtur hans, sigandi
fýra dagar longu.
18 Nú, Be-tha´-ni-a var nær Jeru- við hann, Harri, um tú hevðirt
verið her, hevði bróður mín ikki
salem, um fimtan stádiur frá :
19 Og mangir av Jødunum komu doyð.
til Marthu og Mariu, at troysta tær 33 Tá ið Jesus tessvegna sá
hana grátandi, og Jødarnar eisini
viðvíkjandi bróður teirra.
20 Martha, so skjótt sum hon grátandi sum komu við henni,
hoyrdi at Jesus var komandi, fór venaði hann í andanum, og varð
tá og møtti honum: men Maria rørdur,
34 Og segði, Hvar hava tit lagt
sat enn í húsinum.
21 Tá segði Martha við Jesus, hann? Teir søgdu við hann, Harri,
Harri, um tú hevðirt verið her, kom og síggj.
35 Jesus græt.
hevði bróður mín ikki doyð.
22 Men eg veit, at enntá nú, 36 Tá søgdu Jødarnir, Sí hvussu
hvatsumhelst ið tú vilt biðja um hann elskaði hann!
37 Og summir av teimum søgdu,
av Guði, Guð vil geva tað tær.
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ST. JÓHANNES 12

Jesus Christus er uppreisnin & lívið

Kundi ikki hesin maður, sum og Romverjarnir skulu koma og
opnaði eygu hins blinda, hava taka burtur bæði stað okkara og
volt at enntá hesin maður skuldi tjóð.
ikki havt doyð ?
49 Og ein teirra, nevndur Cai´38 Jesus tessvegna aftur ven- a-phas, verandi høvuðspresturin
andi í sær sjálvum kemur til grav- tað sama árið, segði við teir, Tit
arinnar. Hon var eitt helli, og ein vita als einkið,
50 Eiheldur umhugsa at tað er
steinur lá uppiá tí.
39 Jesus segði, Takið tit burt- gagnligt fyri okkum, at ein maður
ur steinin. Martha, systir hansara skuldi doyð fyri fólkið, og at øll
sum var deyður, sigur við hann, tjóðin glatist ikki.
Harri, eftir hesa tíð stinkar hann: 51 Og hetta talaði hann ikki av
tí hann hevur verið deyður fýra sær sjálvum: men verandi høvdagar.
uðsprestur tað árið, propheteraði
40 Jesus sigur við hana, Segði hann at Jesus skuldi doyggja fyri
eg tær ei, at, um tú vildirt trúgva, ta tjóðina ;
skuldirt tú síggja dýrd Guðs ?
52 Og ikki fyri ta tjóðina eina,
41 Tá tóku teir burtur steinin men eisini at hann skuldi savna
frá staðinum hvar hin deyði var saman í eitt børn Guðs sum vóru
lagdur. Og Jesus lyfti upp eygum spjadd umkring.
sínum, og segði, Faðir, eg takki 53 Síðan frá tí degi fram ráðtær at tú hevurt hoyrt meg.
førdust teir saman fyri at taka
42 Og eg vitsti at tú hoyrirt hann av lívi.
meg altíð : men fólksins vegna 54 Jesus gekk tessvegna ei meira
sum stendur hjá segði eg tað, at opinlýsliga millum Jødanna; men
tey mega trúgva at tú hevurt sent fór haðan at einum landi nær við
oyðimørkina, inn í ein stað kallaðmeg.
43 Og tá ið hann svá hevði tal- an E´-phra-im, og har helt áfram
að, rópaði hann við harðari rødd, við lærusveinum sínum.
55 ¶ Og páskirnar hjá JødunLaz´-a-rus, kom fram.
44 Og hann sum var deyður, um vóru nær fyri hond: og mangir
kom fram, bundin hond og fót við fóru uttan av landinum niðan til
gravarklæðum: og andlit hansara Jerusalem fyri páskirnar, at reinsa
var bundið umkring við einum seg.
sveittadúki. Jesus sigur við teir, 56 Tá sóknaðust teir eftir Jesusi,
Loysið hann, og latið hann fara.
og talaðu sín ámillum, sum teir
45 Mangir av Jødunum tá, sum stóðu í templinum, Hvat halda tit,
komu til Mariu, og høvdu sæð at hann vil ikki koma á hátíðina?
teir lutir sum Jesus gjørdi, trúðu á 57 Nú, bæði høvuðsprestarnir
hann.
og Phariseararnir høvdu givið
46 Men summir av teimum eini boð, at, um nakar maður
fóru leiðir sínar til Pharisearanna, vitsti hvar hann var, skuldi hann
og søgdu teim hvørjar lutir Jesus sýna tað, at teir máttu taka hann.
hevði gjørt.
KAPITUL 12
47 ¶ Tá savnaðu høvuðsprestÍ ÐAN seks dagar undan
arnir og Phariseararnir eitt ráð,
páskunum kom Jesus til Beog søgdu, Hvat gera vit ? tí hesin
tha´-ni-u, hvar Laz´-a-rus var, sum
maður ger mong kraftaverk ?
48 Um vit lata hann soleiðis hevði verið deyður, hvønn hann
vera, vilja allir menn trúgva á hann: reisti frá hinum deyðu.
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ST. JÓHANNES 12

Christus ríður inn í Jerusalem

2 Har gjørdu tey honum eina 15 Óttast ikki, Si´-ons dóttir : sí,
kvøldmáltíð ; og Martha tænti : Kongur tín kemur, sitandi á einmen Laz´-a-rus var ein teirra sum um asnafyli.
sótu at borðinum við honum.
16 Hesar lutir skiltu ikki læru3 Tá tók Maria eitt pund av sveinar hansara í fyrstani : men tá
nardussalvu, sera kostnaðarsam- ið Jesus var dýrðmettur, tá mintari, og salvaði føtur Jesu, og ust teir at hesir lutir stóðu skrivturkaði føtur hansara við hári aðir um hann, og at teir høvdu
sínum ; og húsið varð fylt við gjørt hesar lutir við hann.
anganum av salvuni.
17 Fólkið tessvegna sum var
4 Tá sigur ein av lærusvein- við honum tá ið hann kallaði
um hansara, Judas Iscariot, sonur Laz´-a-rus út úr grøv hansara, og
Símonar, sum skuldi svíkja hann, reisti hann frá hinum deyðu, gav
5 Hví varð ikki henda salva seld frágreiðing.
fyri trý hundrað denarar, og givið 18 Av hesi grund møtti fólkið
til hinna fátæku ?
honum eisini, tí at tey hoyrdu at
6 Hetta segði hann, ikki at hann hevði gjørt hetta kraftarhann hevði umsorgan fyri hinum verkið.
fátæku ; men av tí at hann var ein 19 Phariseararnir tessvegna
tjóvur, og hevði taskuna, og bar søgdu sín ámillum, Varnast tit
hvat varð latið harí.
hvussu tit vinna einkið ? sí, heim7 Tá segði Jesus, Lat hana urin er farin aftaná honum.
vera : ímóti deginum av gravlegg- 20 ¶ Og har vóru ávísir Grikkar
ing míni hevur hon goymt hetta. ímillum teirra, sum komu niðan
8 Tí hini fátæku altíð hava tit at tilbiðja á hátíðini :
hjá tykkum; men meg hava tit ikki 21 Hinir somu komu tessaltíð.
vegna til Philippusar, sum var
9 Mikið fólk av Jødunum tess- úr Beth-sai´-du av Galileu, og
vegna vitsti, at hann var har : og tráaðu hann, sigandi, Tygum, vit
tey komu ei fyri Jesu søk einans, vildu sæð Jesus.
men at tey máttu síggja Laz´-a-rus 22 Philippus kemur og sigur
eisini, hvønn hann hevði reist frá Andreasi : og aftur Andreas og
Philippus siga Jesusi.
hinum deyðu.
10 ¶ Men høvuðsprestarnir ráð- 23 ¶ Og Jesus svaraði teim,
førdust at teir máttu taka Laz´-a- sigandi, Tímin er komin, at
Menniskjusonurin skuldi verða
rus av lívi eisini ;
11 Av tí at at av hansara ávum dýrðmettur.
mangir av Jødunum fóru burtur, 24 Sanniliga, sanniliga, sigi eg
tykkum, Uttan eitt hveitikorn falli
og trúðu á Jesus.
12 ¶ Á næsta deginum, mikið inn í jørðina og doyggi, verður tað
fólk sum var komið til hátíðina, verandi einsamalt : men um tað
tá ið tey hoyrdu at Jesus kom til doyggi, ber tað fram miklan ávøkst.
25 Hann sum elskar lív sítt skal
Jerusalem,
13 Tóku greinar av pálmatrø- missa tað ; og hann sum hatar lív
um, og fóru fram at møta honum, sítt í hesi verøld skal varðveita tað
og rópaðu, Ho-san´-na : Signaður til ævigs lívs.
er Kongur Ísraels sum kemur í 26 Um nakar maður tæni mær,
lat hann fylgja mær ; og hvar eg
navni Harrans.
14 Og Jesus, tá ið hann hevði eri, har skal eisini tænari mín
funnið ein ungan asna, settist vera : um nakar maður tæni mær,
hann vil Faðir mín æra.
hará ; sum tað stendur skrivað,
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Mangir av fremstu stjórnarunum trúgva

ST. JÓHANNES 12

27 Nú er sál mín órógvað ; og um hevur armur Harrans verðið
hvat skal eg siga? Faðir, bjarga opinberaður?
mær frá hesum tíma : men fyri 39 Tessvegna kundu tey ikki
hetta endamál kom eg at hesum trúgva, av tí at E-sai´-as segði aftur,
tíma.
40 Hann hevur blindað eygu
28 Faðir, dýrðmet navn títt. teirra, og herdað hjørtu teirra ; at
Tá kom tað ein rødd frá himni, tey skuldu ikki síggja við eygum
sigandi, Eg havi bæði dýrðmett sínum, ella skilja við hjarta sínum,
tað, og vil dýrðmeta tað aftur.
og verða umvend, og eg skuldi
29 Fólkið tessvegna, sum stóð grøða tey.
hjá, og hoyrdi tað, segði at toran 41 Hesar lutir segði E-sai´-as, tá
gekk : onnur søgdu, Ein eingil ið hann sá dýrd hansara, og talaði
talaði til hansara.
um hann.
30 Jesus svaraði og segði, Henda 42 ¶ Hóast hetta millum hinna
rødd kom ikki mín vegna, men fremstu av stjórnarunum trúðu
fyri tykkara sakir.
eisini mangir á hann ; men uppá
31 Nú er dómurin av hesum grund av Pharisearunum játtaðu
heimi : nú skal prinsurin av teir hann ikki, at ikki teir skuldu
hesum heimi verða kastaður út.
verða stoyttir út úr synagoguni :
32 Og eg, um eg verði hevjað- 43 Tí teir elskaðu prísan manna
ur upp frá jørðini, vil draga allar meira enn prísan Guðs.
menn til mín.
44 ¶ Jesus rópaði og segði,
33 Hetta segði hann, uppmál- Hann sum trýr á meg, trýr ikki á
andi hvønn deyða hann skuldi meg, men á hann sum sendi meg.
45 Og hann sum sær meg sær
doyggja.
34 Fólkið svaraði honum, Vit hann sum sendi meg.
hava hoyrt út úr lógini at Christus 46 Eg eri komin eitt ljós inn í
verður verandi í ævir : og hvussu heimin, at hvørsumhelst ið trýr
sigurt tú, Menniskjusonurin má á meg skuldi ikki verða verandi í
verða lyftur upp ? hvør er hesin myrkri.
47 Og um nakar maður hoyri
Menniskjusonur ?
35 Jesus segði tá við tey, Enn orðini hjá mær, og trúgvi ikki, eg
eina lítla stund er ljósið hjá ty- dømi hann ikki : tí eg kom ikki
kkum. Gangið meðan tit hava at døma heimin, men at frelsa
ljósið, at ikki myrkur komi uppá heimin.
tykkum: tí hann sum gongur í 48 Hann ið vrakar meg, og
tekur ikki ímóti orðum mínum,
myrkri veit ikki hvagar hann fer.
36 Meðan tit hava ljós, trúgvið hevur ein sum dømir hann: orðið
á ljósið, at tit mega vera børnini sum eg havi talað, hitt sama skal
hjá ljósi. Hesar lutir talaði Jesus, døma hann á hinum evsta degi.
og fór avstað, og fjaldi seg sjálvan 49 Tí eg havi ikki talað av mær
sjálvum ; men Faðirin sum sendi
frá teimum.
37 ¶ Men tó at hann hevði meg, hann gav mær eitt boð, hvat
gjørt so mong kraftaverk frammi eg skuldi siga, og hvat eg skuldi
fyri teimum, tó trúðu tey ikki á tala.
50 Og eg veit at boð hansara
hann:
38 At framsøgn E-sai´-as-ar pro- er lív ævigt-varandi : hvatsumhelst
phets mátti verða uppfylt, sum ið eg tali tessvegna, enntá so sum
hann talaði, Harri, hvør hevur Faðirin segði við meg, soleiðis tali
trúð frásøgn vári ? og fyri hvørj- eg.
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ST. JÓHANNES 13

Jesus tváar føtur lærusveinanna

segði hann við teir, Skyna tit hvat
KAPITUL 13
eg havi gjørt við tykkum?
Ú, fyri páskahátíðina, tá ið 13 Tit kalla meg Meistara og
Jesus vitsti at tími hansara Harra : og tit siga væl, tí tað eg eri.
var komin at hann skuldi fara av- 14 Um tá eg, Harri og Meistari
stað út úr hesum heimi til Faðir- tykkara, havi tváað føtur tykkara ;
sins, havandi elskað sínar egnu tit eisini áttu at tváað føtur hvørs
sum vóru í heiminum, elskaði annars.
hann teir at endanum.
15 Tí eg havi givið tykkum eitt
2 Og kvøldmáltíðin verandi fyridømi, at tit skuldu gera eins
endað, djevulin havandi nú lagt og eg havi gjørt mót tykkum.
inn í hjartað á Judasi Iscariot, 16 Sanniliga, sanniliga, sigi eg
syni Símonar, at svíkja hann ;
tykkum, Tænarin er ikki størri enn
3 Jesus vitandi at Faðirin hevði harri hansara ; eiheldur hann sum
givið allar lutir inn í hendur hans, er sendur enn hann ið sendi hann.
og at hann var komin frá Guði, og 17 Um tit skyni hesar lutir,
fór til Guðs ;
glaðir eru tit um tit geri teir.
4 Reisist hann frá kvøldmál- 18 ¶ Eg tali ikki um tykkum
tíðini, og legði til síðis klæðir síni ; allar : eg veit hvørjar eg havi útog tók eitt línklæði, og gyrdi seg. valt : men at skriftin má verða upp5 Eftir tað hellir hann vatn inn fylt, Hann sum etur breyð við
í eitt ílat, og byrjaði at tváa føtur mær hevur lyft upp hæli sínum
lærusveinanna, og at turka teir við ímóti mær.
línklæðinum við hvørjum hann 19 Nú sigi eg tykkum áður enn
var gyrdur.
tað komi, at, tá ið tað er borið á,
6 Tá kemur hann til Símon tit mega trúgva at eg eri hann.
Pæturs : og Pætur sigur við hann, 20 Sanniliga, sanniliga, sigi eg
Harri, tváart tú føtur mínar ?
tykkum, Hann sum tekur ímóti
7 Jesus svaraði og segði við hvørjumsumhelst ið eg sendi tekhann, Hvat eg geri skynart tú ikki ur ímóti mær ; og hann sum tekur
nú ; men tú skalt skyna hereftir.
ímóti mær tekur ímóti honum
8 Pætur sigur við hann, Tú skalt sum sendi meg.
aldri tváa føtur mínar. Jesus svar- 21 Tá ið Jesus svá hevði sagt,
aði honum, Um eg tvái tær ikki, varð hann rørdur í anda, og vitnhevurt tú ongan lut við mær.
aði, og segði, Sanniliga, sanniliga,
9 Símon Pætur sigur við hann, sigi eg tykkum, at ein av tykkum
Harri, ikki føtur mínar einans, skal svíkja meg.
men eisini hendur mínar og høv- 22 Tá hugdu lærusveinarnir
ur mítt.
hvør á annan, ivandi um hvønn
10 Jesus sigur við hann, Hann hann talaði.
sum er tváaður tørvar ikki uttan 23 Nú, har var lenandi á Jesu
at tváa føtur sínar, men er reinur barm ein av lærusveinum hanshvørt vet : og tit eru reinir, men ara, hvønn Jesus elskaði.
ikki allir.
24 Símon Pætur tessvegna gjør11 Tí hann vitsti hvør skul- di tekin til hansara, at hann skuldi svíkja hann ; tessvegna segði di spyrja hvør tað skuldi verið um
hann, Tit eru ikki allir reinir.
hvønn hann talaði.
12 So eftir at hann hevði tváað 25 Liggjandi á Jesu bróst sigur
føtur teirra, og hevði tikið klæðir hann tá við hann, Harri, hvør er
síni, og var setstur niður aftur, tað?
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Christus er vegurin, sannleikin & lívið

ST. JÓHANNES 14

26 Jesus svaraði, Hann tað er, 38 Jesus svaraði honum, Vilt tú
til hvørs eg skal geva ein bita, tá leggja niður lív títt fyri mína søk?
ið eg havi dyppað hann. Og tá Sanniliga, sanniliga, sigi eg tær,
ið hann hevði dyppað bitan, gav Hanin skal ikki gala, fyrrenn tú
hann hann til Judasar Iscariots, hevurt avnoktað meg trísinnis.
sonar Símonar.
KAPITUL 14
27 Og eftir bitan fór Satan inn
AT I Ð ikki hjarta tykkara vera
í hann. Tá segði Jesus við hann,
órógvað : tit trúgva á Guð,
Tað tú gert, ger skundiliga.
28 Nú, eingin maður við borð- trúgvið eisini á meg.
ið vitsti fyri hvat endamál hann 2 Í húsi Faðirs míns eru mong
ríkmanshús : um tað var ei so, eg
talaði hetta við hann.
29 Tí summir teirra hugsaðu, av vildi havt sagt tykkum. Eg fari at
tí at Judas hevði taskuna, at Jesus fyribúgva ein stað til tykkara.
hevði sagt við hann, Keyp teir lutir 3 Og um eg fari og fyribúgvi ein
sum vit hava tørv á móti hátíðini ; stað til tykkara, vil eg koma aftur,
ella, at hann skuldi geva okkurt til og móttaka tykkum til mín sjálvs ;
at hvar eg eri, har mega tit vera
hinna fátæku.
30 Hann tá havandi móttikið eisini.
bitan, fór í stundini út : og tað var 4 Og hvagar eg fari vita tit, og
vegin vita tit.
nátt.
31 ¶ Tessvegna, tá ið hann 5 Thomas sigur við hann, Harri,
var farin út, segði Jesus, Nú er vit vita ikki hvagar tú fert ; og
Menniskjusonurin dýrðmettur, hvussu kunnu vit vita vegin?
6 Jesus sigur við hann, Eg eri
og Guð er dýrðmettur í honum.
32 Um Guð veri dýrðmettur í vegurin, sannleikin, og lívið : einghonum, Guð skal eisini dýrðmeta in maður kemur til Faðirsins,
hann í sær sjálvum, og skal beinan- uttan við mær.
7 Um tit høvdu kent meg,
vegin dýrðmeta hann.
33 Lítlu børn, Enn eina lítla høvdu tit havt kent Faðir mín
stund eri eg hjá tykkum. Tit skulu eisini : og hiðanfrá kenna tit hann,
søkja meg : og eins og eg segði við og hava sæð hann.
Jødarnar, Hvagar eg fari, kunnu 8 Philippus sigur við hann,
tit ikki koma ; soleiðis nú sigi eg Harri, sýn okkum Faðirin, og tað
er okkum nóg mikið.
við tykkum.
34 Eitt nýtt boð gevi eg tykk- 9 Jesus sigur við hann, Havi
um, At tit elskið hvør annan ; eins eg verið so langa tíð hjá tykkog eg havi elskað tykkum, at tit um, og tó hevurt tú ei kent meg,
Philippus ? hann sum hevur
eisini elskið hvør annan.
35 Við hesum skulu allir menn sæð meg hevur sæð Faðirin ; og
vita at tit eru lærusveinar mínir, um hvussu sigurt tú tá, Sýn okkum
Faðirin ?
tit havi kærleika hvør til annars.
36 ¶ Símon Pætur segði við 10 Trýrt tú ikki at eg eri í Faðirhann, Harri, hvagar fert tú ? inum, og Faðirin í mær? orðini
Jesus svaraði honum, Hvagar eg sum eg tali til tykkara tali eg ikki
fari, kanst tú ikki fylgja mær nú ; av mær sjálvum: men Faðirin sum
býr í mær, hann ger verkini.
men tú skalt fylgja mær síðan.
37 Pætur segði við hann, Harri, 11 Trúgvið mær at eg eri í
hví kann ikki eg fylgja tær nú ? Eg Faðirinum, og Faðirin í mær :
vil leggja niður lív mítt fyri tína ella annars trúgvið mær fyri
sjálva verkanna søk.
søk.
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ST. JÓHANNES 14

Christus talar um Heilaga Andan

12 Sanniliga, sanniliga, sigi eg 24 Hann sum elskar meg ikki
tykkum, Hann sum trýr á meg, varðveitir ikki framsagnir mínar :
verkini sum eg geri skal hann og orðið sum tit hoyra er ikki mítt,
gera eisini ; og størri verk enn hesi men Faðirsins sum sendi meg.
skal hann gera ; av tí at eg fari til 25 Hesar lutir havi eg talað til
tykkara, verandi enn viðstaddur
Faðirs míns.
13 Og hvatsumhelst ið tit skulu hjá tykkum.
umbiðja í navni mínum, tað vil 26 Men Uggarin, sum er Heilagi
eg gera, at Faðirin má verða dýrð- Andin, hvønn Faðirin vil senda í
navni mínum, hann skal læra tykkmettur í Syninum.
14 Um tit skulu umbiðja nakran um allar lutir, og føra allar lutir til
lut í navni mínum, eg vil gera tað. minnis tykkara, hvatsumhelst ið
15 ¶ Um tit elski meg, haldið eg havi sagt tykkum.
27 Frið lati eg eftir hjá tykkum,
boð míni.
16 Og eg vil biðja Faðirin, og mín frið gevi eg tykkum: ikki
hann skal geva tykkum ein annan eins og heimurin gevur, gevi eg
Uggara, at hann má verða verandi tykkum. Latið ikki hjarta tykkara
vera órógvað, eiheldur latið tað
hjá tykkum um ævir ;
17
Enntá sannleiks-Andan ; vera bangið.
hvørjum heimurin kann ikki taka 28 Tit hava hoyrt hvussu eg
ímóti, av tí at hann sær hann ikki, segði við tykkum, Eg fari avstað,
eiheldur kennir hann: men tit og komi aftur til tykkara. Um tit
kenna hann ; tí hann dvølist hjá elskaðu meg, vildu tit fegnast, av
tykkum, og skal verða í tykkum.
tí at eg segði, Eg fari til Faðirsins :
18 Eg vil ikki eftirlata tykk- tí Faðir mín er størri enn eg.
um ugganarleysar ; eg vil koma til 29 Og nú havi eg sagt tykkum
tað, áður enn tað beri á, at, tá ið
tykkara.
19 Enn eina lítla stund, og tað er borið á, tit mega trúgva.
heimurin sær meg ei meir ; men 30 Hereftir vil eg ikki tosa nógv
tit síggja meg : av tí at eg livi, tit við tykkum: tí prinsurin av hesum
heimi kemur, og hevur einkið í
eisini skulu liva.
20 Á tí degi skulu tit vita at mær.
eg eri í Faðir mínum, og tit í mær, 31 Men at heimurin má vita
at eg elski Faðirin ; og eins og
og eg í tykkum.
21 Hann sum hevur boð míni, Faðirin gav mær boð, enntá
og heldur tey, hann er tað sum soleiðis geri eg. Reisist, latum
elskar meg : og hann sum elskar okkum fara hiðan.
meg skal vera elskaður av Faðir
KAPITUL 15
mínum, og eg vil elska hann, og
vil tilkennargeva meg sjálvan fyri
G eri hitt sanna víntræið, og
honum.
Faðir mín er víngarðsmaðurin.
22 Judas sigur við hann, ikki 2 Hvørja grein í mær sum ber
Iscariot, Harri, hvussu er tað at tú ikki ávøkst tekur hann burtur : og
vilt tilkennargeva teg sjálvan fyri hvørja grein sum ber ávøkst, hann
okkum, og ikki fyri heiminum?
reinskar hana, at hon má bera
23 Jesus svaraði og segði við fram meiri ávøkst.
hann, Um ein maður elski meg, 3 Nú eru tit reinir gjøgnum
vil hann varðveita orðini hjá mær : orðið sum eg havi talað innat tyog Faðir mín vil elska hann, og vit kkum.
vilja koma til hansara, og gera 4 Verðið verandi í mær, og eg í
okkara bústað hjá honum.
tykkum. Eins og greinin kann ikki
148

E

HEILAGA_BIBLIA_NT.indd 148

02-07-2010 18:45:44

Kærleikin millum Christs & lima hans

ST. JÓHANNES 15

bera ávøkst av sær sjálvari, uttan mínum havi eg gjørt tykkum
hon verði verandi í víntræinum ; kunnar.
ei meira kunnu tit, uttan tit verði 16 Tit hava ikki útvalt meg,
men eg havi útvalt tykkum, og
verandi í mær.
5 Eg eri víntræið, tit eru greinar- innsett tykkum, at tit skuldu
nar : Hann sum verður verandi í fara og bera fram ávøkst, og at
mær, og eg í honum, hin sami ber ávøkstur tykkara skuldi vara við :
fram miklan ávøkst : tí uttan meg at hvatsumhelst ið tit skulu umkunnu tit einkið gera.
biðja av Faðirinum í navni mín6 Um ein maður verði ikki ver- um, hann kann geva tykkum tað.
andi í mær, hann verður kastaður 17 Hesar lutir bjóði eg tykkum,
fram sum ein grein, og følnar ; og at tit elskið hvør annan.
menn savna tær, og kasta tær inn í 18 Um heimurin hati tykkum,
vita tit at hann hataði meg áður
eldin, og tær verða brendar.
7 Um tit verði verandi í mær, enn hann hataði tykkum.
og orðini hjá mær verði verandi 19 Um tit vóru av heiminum,
í tykkum, skulu tit umbiðja hvat vildi heimurin elskað sítt egna :
tit vilja, og tað skal verða gjørt men av tí at tit eru ikki av heimtykkum.
inum, men eg havi valt tykkum
8 Í hesum verður Faðir mín út úr heiminum, tessvegna hatar
dýrðmettur, at tit beri miklan heimurin tykkum.
ávøkst ; so skulu tit vera læru- 20 Minnist orðið sum eg segði
við tykkum, Tænarin er ikki størri
sveinar mínir.
9 Eins og Faðirin hevur elskað enn harri hansara. Um teir havi
meg, soleiðis havi eg elskað tykk- søkt at mær, vilja teir eisini søkja
um : verðið tit áfram í kærleika at tykkum ; um teir havi varðveitt
framsøgn mína, vilja teir varðveita
mínum.
10 Um tit haldi boðini hjá mær, tykkara eisini.
skulu tit verða verandi í kærleika 21 Men allar hesar lutir vilja teir
mínum ; enntá sum eg havi hildið gera tykkum fyri navns míns søk,
boðini hjá Faðirs mínum, og eri av tí at teir kenna ikki hann sum
sendi meg.
verandi í kærleika hansara.
11 Hesar lutir havi eg talað til ty- 22 Um eg hevði ikki komið og
kkara, at fagnaður mín mátti vera talað til teirra, høvdu teir ikki
verandi í tykkum, og at fagnaður havt synd, men nú hava teir
einkið skálkaskjól fyri synd sína.
tykkara mátti vera fullur.
12 Hetta er boð mítt, At tit elskið 23 Hann sum hatar meg hatar
hvør annan, eins og eg havi elskað Faðir mín við.
24 Um eg hevði ikki gjørt milltykkum.
13 Størri kærleika hevur eingin um teirra tey verk sum eingin
maður enn henda, at ein maður annar maður gjørdi, høvdu teir
leggi niður lív sítt fyri vinir sínar. ikki havt synd : men nú hava teir
14 Tit eru vinir mínir, um tit bæði sæð og hatað bæði meg og
geri hvatsumhelst ið eg bjóði tykk- Faðir mín.
25 Men hetta ber á, at orðið
um.
15 Hiðanífrá kalli eg tykkum mátti verða uppfylt sum stendur
ikki tænarar ; tí tænarin veit ikki skrivað í lóg teirra, Teir hataðu
hvat harri hansara ger : men eg meg uttan eina grund.
havi kallað tykkum vinir ; tí allar 26 Men tá ið Uggarin er komin,
lutir sum eg havi hoyrt av Faðir hvønn eg vil senda tykkum frá
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ST. JÓHANNES 16

Christus uggar lærusveinar sínar

13 Hvussu enn er tá ið hann,
sannleiks-Andin, er komin, hann vil
leiða tykkum inn í allan sannleika :
tí hann skal ikki tala av sær sjálvum,
men hvatsumhelst ið hann skal
hoyra, tað skal hann tala : og hann
vil sýna tykkum lutir ið koma skulu.
KAPITUL 16
14 Hann skal dýrðmeta meg : tí
E SAR lutir havi eg talað til hann skal móttaka av mínum, og
tykkara, at tit skuldu ikki fáa skal sýna tykkum tað.
15 Allir lutir sum Faðirin hevur
meinboga.
2 Teir skulu seta tykkum út úr eru mínir : tessvegna segði eg, at
synagogunum: ja, tann tíð kemur, hann skal taka av mínum, og skal
tá ið hvørsumhelst ið drepur tykk- sýna tykkum tað.
um vil halda at hann ger Guði 16 Ein lítil stund, og tit skulu ei
sjá meg : og aftur, ein lítil stund,
tænastu.
3 Og hesar lutir vilja teir gera og tit skulu sjá meg, av tí at eg fari
við tykkum, av tí at teir hava ikki til Faðirsins.
17 Tá søgdu summir av lærukent Faðirin, ella meg.
4 Men hesar lutir havi eg sagt sveinum hansara sín ámillum ;
tykkum, at tá ið tíðin skal koma, Hvat er hetta sum hann sigur
tit mega minnast at eg segði tykk- við okkum, Ein lítil stund, og tit
um um teir. Og hesar lutir segði skulu ei sjá meg : og aftur, ein lítil
eg ikki við tykkum frá byrjanini, stund, og tit skulu sjá meg : og,
Av tí at eg fari til Faðirsins ?
av tí at eg var hjá tykkum.
5 Men nú fari eg leið mína til 18 Teir søgdu tessvegna, Hvat
hansara sum sendi meg ; og eingin er hetta sum hann sigur, Ein lítil
tykkara spyr meg, Hvagar fert tú? stund? vit kunnu ikki skyna hvat
6 Men av tí at eg havi sagt við hann sigur.
tykkum hesar lutir, hevur sorg 19 Nú, Jesus vitsti at teir vóru
tráiligir at spyrja hann, og segði
fylt hjarta tykkara.
7 Hóast hetta, eg sigi tykkum við teir, Fregnast tit tykkara
sannleikan ; Tað er gagnligt fyri millum um tað eg segði, Ein lítil
tykkum at eg fari avstað : tí um stund, og tit skulu ei sjá meg : og
eg fari ikki avstað, vil Uggarin aftur, ein lítil stund, og tit skulu
ikki koma til tykkara ; men um eg sjá meg?
fari avstað, vil eg senda hann til 20 Sanniliga, sanniliga, sigi
eg tykkum, At tit skulu gráta og
tykkara.
8 Og tá ið hann er komin, vil harmast, men heimurin skal fegnhann írættaseta heimin um synd, ast : og tit skulu vera sorgarfullir,
men sorg tykkara skal verða vend
og um rættvísi, og um dóm:
9 Um synd, av tí at teir trúgva yvir í frøi.
21 Ein kvinna tá ið hon hevur
ikki á meg ;
10 Um rættvísi, av tí at eg fari verkir hevur sorg, av tí at tími
til Faðirs míns, og tit síggja meg hennara er komin: men so skjótt
sum hon er loyst frá barninum,
ei meira ;
11 Um dóm, av tí at prinsurin minnist hon kvølina ei meira, fyri
fagnað um at maður er borin inn í
av hesum heimi er dømdur.
12 Eg havi enn mangar lutir at heimin.
siga við tykkum, men tit kunnu 22 Og tit nú tessvegna hava sorg:
men eg vil síggja tykkum aftur,
ikki bera teir nú.
150
Faðirinum, enntá sannleiks-Andin,
hvør útgongur frá Faðirinum, hann
skal vitna um meg :
27 Og tit eisini skulu bera vitnisburð, av tí at tit hava verið við
mær frá byrjanini.
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ST. JÓHANNES 17

Christus biður fyri apostlum sínum

og hjarta tykkara skal fegnast, og
KAPITUL 17
frøi tykkara tekur eingin maður
frá tykkum.
E S I orðini talaði Jesus, og
23 Og á tí degi skulu tit umbiðja
lyfti upp eygum sínum til
meg einkið. Sanniliga, sanniliga, himins, og segði, Faðir, tímin
sigi eg tykkum, Hvatsumhelst ið er komin ; dýrðmet Son tín, at
tit skulu umbiðja Faðirin í navni Sonur tín eisini má dýrðmeta teg :
mínum, hann vil geva tykkum 2 Eins og tú hevurt givið hontað.
um mátt yvir øllum kjøti, at hann
24 Higartil hava tit umbiðið skuldi geva ævigt lív til so mangra
einkið í navni mínum: umbiðið, sum tú hevurt givið honum.
og tit skulu móttaka, at frøi tykk- 3 Og hetta er ævigt lív, at teir
ara má verða full.
máttu kenna teg hin einasta
25 Hesar lutir havi eg talað til sanna Guð, og Jesus Christ,
tykkara í myndmálum : men tann hvønn tú hevurt sent.
tíð kemur, tá ið eg skal ei meira 4 Eg havi dýrðmett teg á jørðtala til tykkara í myndmálum, ini : eg havi fullgjørt verkið sum
men eg skal sýna tykkum greid- tú gavst mær at gera.
liga um Faðirin.
5 Og nú, O Faðir, dýrðmet tú
26 Á tí degi skulu tit umbiðja í meg hjá sjálvastum tær sjálvum
navni mínum: og eg sigi tykkum við teirri dýrd sum eg hevði hjá
ikki, at eg vil umbiðja Faðirin fyri tær áður enn verøldin var.
tykkum:
6 Eg havi tilkennargivið navn
27 Tí Faðirin sjálvur elskar tykk- títt fyri teim monnum sum tú
um, av tí at tit hava elskað meg, og gavst mær út úr heiminum: tínir
hava trúð at eg kom út frá Guði.
teir vóru, og tú gavst mær teir ; og
28 Eg kom fram frá Faðirinum, teir hava varðveitt orð títt.
og eri komin inn í heimin: aftur 7 Nú hava teir vitað at allir lutir
fari eg frá heiminum, og fari til hvørjarsumhelst ið tú hevurt givið
Faðirsins.
mær eru av tær.
29 Lærusveinar hansara søgdu 8 Tí eg havi givið teimum orðvið hann, Sí, nú talart tú greidliga, ini sum tú gavst mær ; og teir hava
og talart einkið myndmál.
tikið við teim, og hava vitað vissu30 Nú eru vit vísir í at tú veitst liga at eg kom út frá tær, og teir
allar lutir, og tarvarst ikki at nakar hava trúð at tú sendirt meg.
maður skuldi spurt teg : av hesum 9 Eg biði fyri teimum: eg biði
trúgva vit at tú komst fram frá ei fyri heiminum, men fyri teimGuði.
um sum tú hevurt givið mær ; tí
31 Jesus svaraði teimum, Trúgva teir eru tínir.
tit nú?
10 Og allir mínir eru tínir, og
32 Sí, tann tími kemur, ja, er nú tínir eru mínir ; og eg eri dýrðkomin, at tit skulu verða spjaddir, mettur í teimum.
hvør maður til síns egna, og skulu 11 Og nú eri eg ei meir í heimeftirlata meg einsamallan: og tó, inum, men hesir eru í heiminum,
eg eri ikki einsamallur, av tí at og eg komi til tín. Heilagi Faðir,
Faðirin er hjá mær.
varðveit gjøgnum egna navn títt
33 Hesar lutir havi eg talað teir sum tú hevurt givið mær, at
til tykkara, at í mær tit máttu teir mega vera eitt, eins og vit eru.
hava frið. Í heiminum skulu tit 12 Meðan eg var hjá teimum
hava trongslu : men verið við gott í heiminum, varðveiddi eg teir í
treyst ; eg havi yvirvunnið heimin. navni tínum: teir sum tú gavst
151
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ST. JÓHANNES 17

Christus handtikin & førdur til Caiaphasar

mær havi eg varðveitt, og eingin kent teg, og hesir hava vitað at tú
av teimum er burturmistur, uttan hevurt sent meg.
glatanarsonurin ; at skriftin mátti 26 Og eg havi kunngjørt teimverða uppfylt.
um navn títt, og vil kunngera tað :
13 Og nú komi eg til tín ; og at kærleikin við hvørjum tú hevurt
hesar lutir tali eg í heiminum, at elskað meg má vera í teimum, og
teir máttu hava frøi mína uppfylta eg í teimum.
í sær sjálvum.
KAPITUL 18
14 Eg havi givið teimum orð títt;
og heimurin hevur hatað teir, av tí
Á I Ð Jesus hevði talað hesi
at teir eru ikki av heiminum, enntá
orðini, fór hann fram við lærueins og eg eri ikki av heiminum.
sveinum sínum yvirum løkin Ce´15 Eg biði ikki at tú skuldirt dron, hvar var ein urtagarður, inn
tikið teir út úr heiminum, men at í hvønn hann fór, og lærusveinar
tú skuldirt varðveitt teir frá tí illa. hansara.
16 Teir eru ikki av heiminum, 2 Og Judas eisini, sum sveik
enntá eins og eg eri ikki av heim- hann, kendi staðin: tí Jesus oftinum.
sinnis leitaði hagar við lærusvein17 Halga teir gjøgnum sannleika um sínum.
tín: orð títt er sannleiki.
3 Judas, havandi móttikið eitt
18 Eins og tú hevurt sent meg lið av monnum og tænastumonninn í heimin, enntá soleiðis havi um frá høvuðsprestunum og Phaeg eisini sent teir inn í heimin.
risearunum, tá kemur hagar við
19 Og fyri teirra sakir halgi eg lompum og faklum og vápnum.
meg sjálvan, at teir eisini máttu 4 Jesus tessvegna vitandi allar
vera halgaðir gjøgnum sannleikan. lutir ið skuldu koma uppá hann,
20 Eiheldur biði eg fyri hesum fór fram, og segði við teir, Hvønn
aleinaum, men fyri teimum eisini søkja tit ?
sum skulu trúgva á meg gjøgnum 5 Teir svaraðu honum, Jesus
orðið hjá teimum ;
úr Nazareth. Jesus sigur við teir,
21 At teir allir mega vera eitt ; Eg eri hann. Og Judas eisini, sum
eins og tú, Faðir, ert í mær, og eg sveik hann, stóð hjá teimum.
í tær, at teir eisini mega vera eitt í 6 So skjótt tá sum hann hevði
okkum: at heimurin má trúgva at sagt við teir, Eg eri hann, fóru teir
tú hevurt sent meg.
aftureftir, og fullu til jarðarinnar.
22 Og dýrdina sum tú gavst mær 7 Tá spurdi hann teir aftur,
havi eg givið teimum ; at teir mega Hvønn søkja tit ? Og teir søgdu,
vera eitt, enntá eins og vit eru eitt: Jesus úr Nazareth.
23 Eg í teimum, og tú í mær, at 8 Jesus svaraði, Eg havi sagt
teir mega vera gjørdir fullkomnir tykkum at eg eri hann : um tessí eitt ; og at heimurin má vita at tú vegna tit søkja meg, latið hesar
hevurt sent meg, og hevurt elskað fara leið sína :
teir, eins og tú hevurt elskað meg.
9 At framsøgnin mátti verða
24 Faðir, eg vil at teir eisini, uppfylt, sum hann talaði, Av teim
sum tú hevurt givið mær, verða sum tú gavst mær havi eg ongan
hjá mær hvar eg eri ; at teir mega mist.
skoða dýrd mína, sum tú hevurt 10 Símon Pætur havandi eitt
givið mær : tí tú elskaðirt meg áðr- svørð brá tí tá, og sló tænara høvenn grundlegging veraldarinnar. uðsprestsins, og skar av høgra oyra
25 O rættvísi Faðir, heimurin hans. Navn tænarans var Mal´-chus.
hevur ikki kent teg : men eg havi 11 Tá segði Jesus við Pætur,
152
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Christus ákærdur frammi fyri Pilatusi

ST. JÓHANNES 18

Set upp svørð títt inn í slíðran: talað, ein av tænastumonnunum
bikarið sum Faðir mín hevur givið sum stóðu hjá sló Jesus við handamær, skal eg ikki drekka tað ?
lógva sínum, sigandi, Svarart tú
12 Liðið og høvuðsmaðurin og høvuðsprestinum so ?
tænastumenninir hjá Jødunum tá 23 Jesus svaraði honum, Um eg
tóku Jesus, og bundu hann,
havi talað ilt, ber vitni um hitt illa :
13 Og leiddu hann avstað til men um væl, hví slært tú meg?
Annasar fyrst ; tí hann var verfaðir 24 Nú, Annas hevði sent hann
til Cai´-a-phas-ar, sum var høvuðs- bundnan til Cai´-a-phas-ar høvuðspresturin tað sama árið.
prestsins.
14 Nú, Cai´-a-phas var hann, 25 Og Símon Pætur stóð og
sum gav ráð til Jødanna, at tað vermdi seg sjálvan. Teir søgdu
var gagnligt at ein maður skuldi tí við hann, Ert ikki tú eisini ein
doyggja fyri fólkið.
av lærusveinum hansara? Hann
15 ¶ Og Símon Pætur fylgdi avnoktaði tað, og segði, Eg eri
Jesusi, og sama gjørdi ein annar ikki.
lærusveinur : tann lærusveinurin 26 Ein av tænarum høvuðsprestvar kendur við høvuðsprestin, og sins, verandi skyldmaður hansara
fór inn við Jesusi inn í borgina hjá hvørs oyra Pætur skar av, sigur,
høvuðsprestinum.
Sá ikki eg teg í urtagarðinum við
16 Men Pætur stóð við dyrnar honum ?
fyri uttan. Tá fór út hin lærusvein- 27 Pætur tá avnoktaði aftur : og
urin, sum var kendur við høvuðs- í stundini gól hanin.
prestin, og talaði við hana sum 28 ¶ Tá leiddu teir Jesus frá
varðaði hurðina, og førdi inn Cai´-a-phas-i at dómshøllini : og
Pætur.
tað var árla, og teir sjálvir fóru
17 Tá sigur gentan sum varð- ikki inn í dómshøllina, at ikki teir
aði hurðina við Pætur, Ert ikki tú skuldu vorðið óreinskaðir ; men
eisini ein av lærusveinunum hjá at teir máttu eta páskalambið.
hesum manni? Hann sigur, Eg 29 Pilatus fór tá út til teirra, og
segði, Hvørja ákæru føra tit ímóti
eri ikki.
18 Og tænararnir og tænastu- hesum manni?
menninir stóðu har, hvørjir høvdu 30 Teir svaraðu og søgdu við
gjørt ein kolaeld; tí tað var kalt: og hann, Um hann var ikki ein illteir vermdu seg sjálvar : og Pætur gerðarmaður, høvdu vit ikki havt
stóð hjá teimum, og vermdi seg givið hann upp til tín.
sjálvan.
31 Tá segði Pilatus við teir,
19 ¶ Høvuðspresturin spurdi Takið tit hann, og dømið hann
tá Jesus um lærusveinar hansara, samsvarandi við lóg tykkara. Jødog um Guðs-læru hansara.
arnir tessvegna søgdu við hann,
20 Jesus svaraði honum, Eg Tað er ikki lógligt hjá okkum at
talaði opinlýsliga fyri heiminum ; taka nakran mann av lívi :
eg alsamt lærdi í synagogunum, 32 At framsøgn Jesu mátti verða
og í templinum, hvagar Jødarnir uppfylt, sum hann talaði, uppmálaltíð leita ; og í loyndum havi eg andi hvønn deyða hann skuldi
einkið sagt.
doyggja.
21 Hví spyrt tú meg? spyr teir 33 Tá fór Pilatus inn í dómssum hoyrdu meg hvat eg havi høllina aftur, og kallaði Jesus, og
sagt við teir : sí, teir vita hvat eg segði við hann, Ert tú Kongur
segði.
Jødanna?
22 Og tá ið hann svá hevði 34 Jesus svaraði honum, Sigurt
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ST. JÓHANNES 18

Christus verður húðflettur & krossfestur

5 Tá kom Jesus fram, ílatin
tornakrúnuna, og purpur-skikkjuna. Og Pilatus sigur við teir,
Sjáið mannin!
6 Tá ið høvuðsprestarnir tessvegna og tænastumenninir sóu
hann, rópaðu teir út, sigandi,
Krossfest hann, krossfest hann.
Pilatus sigur við teir, Takið tit
hann, og krossfestið hann : tí eg
finni ongan feil í honum.
7 Jødarnir svaraðu honum, Vit
hava eina lóg, og eftir lóg okkara
átti hann at doyð, tí hann gjørdi
seg sjálvan Son Guðs.
8 ¶ Tá ið Pilatus tessvegna
hoyrdi hasa framsøgn, varð hann
tess meira ræddur ;
9 Og fór aftur inn í dómshøllina,
og sigur við Jesus, Hvaðan ert tú ?
Men Jesus gav honum einkið svar.
10 Tá sigur Pilatus við hann,
Talart tú ikki við meg ? veitst tú
ikki at eg havi mátt at krossfesta
teg, og havi mátt at leyslata teg?
11 Jesus svaraði, Tú kundirt
havt ongan mátt yvirhøvur ímóti
mær, uttan hann var givin tær úr
evra : tessvegna hann ið gav meg
upp til tín hevur hina størru synd.
12 Og haðanfrá royndi Pilatus
at lata hann leysan : men Jødarnir
rópaðu út, sigandi, Um tú lati
henda mann fara, ert tú ikki vinur
Cæsars : hvørsumhelst ið ger seg
sjálvan kong talar ímóti Cæsari.
13 ¶ Tá ið Pilatus tessvegna
KAPITUL 19
hoyrdi hasa framsøgn, førdi hann
Á tessvegna tók Pilatus Jesus, Jesus fram, og settist niður í dómstólin á einum staði sum er kallog húðfletti hann.
2 Og hermenninir flættaðu eina aður Steinsetingin, men á Hebrkrúnu av tornum, og settu hana aiskuni, Gab´-ba-tha.
á høvur hansara, og teir settu á 14 Og tað var tilreiðing páskanna,
og um sætta tíman : og hann sigur
hann eina purpur-skikkju,
3 Og søgdu, Heilur og sælur, við Jødarnar, Sjáið Kong tykkara!
Kongur Jødanna ! og teir slógu 15 Men teir rópaðu út, Burtur
við honum, Burtur við honum,
hann við hondum sínum.
4 Pilatus fór tí fram aftur, og krossfest hann. Pilatus sigur við
sigur við teir, Sí, Eg føri hann teir, Skal eg krossfesta Kong tykkfram til tykkara, at tit mega vita ara? Høvuðsprestarnir svaraðu,
Vit hava ongan kong uttan Cæsar.
at eg finni ongan feil í honum.
154

tú henda lut av tær sjálvum, ella
søgdu aðrir tær tað um meg?
35 Pilatus svaraði, Eri eg Jødi ?
Egna tjóð tín og høvuðsprestarnir
hava givið teg upp til mín: hvat
hevurt tú gjørt ?
36 Jesus svaraði, Kongadømi
mítt er ei av hesum heimi : um
kongadømi mítt var av hesum
heimi, tá vildu tænarar mínir
barst, at eg skuldi ikki verðið
givin upp til Jødanna : men nú er
kongadømi mítt ikki haðanfrá.
37 Pilatus tessvegna segði við
hann, Ert tú tá ein kongur ? Jesus
svaraði, Tú sigurt at eg eri ein
kongur. Til hesa endamáls varð
eg føddur, og av hesi grund kom
eg inn í heimin, at eg skuldi bera
sannleikanum vitnisburð. Hvør
tann sum er av sannleikanum
hoyrir rødd mína.
38 Pilatus sigur við hann, Hvat
er sannleiki ? Og tá ið hann hevði
sagt hetta, fór hann út aftur til
Jødanna, og sigur við teir, Eg finni
í honum ongan feil yvirhøvur.
39 Men tit hava eina siðvenju, at
eg skuldi lata tykkum ein leysan
á páskunum: vilja tit tessvegna
at eg lati tykkum Kong Jødanna
leysan?
40 Tá rópaðu teir allir aftur,
sigandi, Ikki henda mann, men
Bar´-ab-bas. Nú, Bar´-ab-bas var
ein ránsmaður.
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ST. JÓHANNES 19

16 Tá gav hann hann tessvegna 27 Tá sigur hann við lærusveinyvir til teirra at verða krossfestan. in, Sjá móður tína! Og frá tí tíma
Og teir tóku Jesus, og leiddu hann tók tann lærusveinurin hana til
egna heims síns.
avstað.
17 Og hann berandi kross 28 ¶ Eftir hetta, Jesus vitandi
sín fór út á ein stað kallaðan at allir lutir vóru nú fullførdir, at
skallastaðurin, sum er kallaður á skriftin mátti verða uppfylt, sigur,
Meg tyrstir.
Hebraiskuni Gol´-go-tha :
18 Hvar teir krossfestu hann, 29 Nú, har var sett eitt ílat fult
og tveir aðrar við honum, ein av ediki : og teir fyltu ein svamp
hvørjumegin, og Jesus í miðjuni. við ediki, og settu hann uppá ýsop,
19 ¶ Og Pilatus skrivaði ein og settu hann til munns hansara.
tittul, og setti hann á krossin. Og 30 Tá ið Jesus tessvegna hevði
ritanin var, JESUS ÚR NAZ- tikið ímóti edikinum, segði hann,
ARETH KONGUR JØDANNA. Tað er fullgjørt : og hann boygdi
20 Henda tittul tá lósu mangir høvur sítt, og gav upp andan.
av Jødunum : tí plássið hvar Jesus 31 Jødarnir tessvegna, av tí at tað
varð krossfestur var nær við stað- var tilreiðingin, at líkini skuldu ikki
in : og hann var ritaður á Hebraisk- verða verandi uppiá krossinum á
sabbatsdeginum, (tí tann sabbatsum, og Grikskum, og Latíni.
21 Tá søgdu høvuðsprestar dagurin var ein høgur dagur,)
Jødanna til Pilatusar, Rita ikki, bønaðu Pilatus at leggir teirra
Kongur Jødanna ; men at hann máttu verða brotnir, og at teir
segði, Eg eri Kongur Jødanna.
máttu verða tiknir burtur.
22 Pilatus svaraði, Hvat eg havi 32 Tá komu hermenninir, og
ritað havi eg ritað.
brutu leggirnar á tí fyrsta, og á
23 ¶ Hermenninir, tá ið teir hinum sum var krossfestur við
høvdu krossfest Jesus, tóku tá honum.
klæðir hansara, og gjørdu fýra 33 Men tá ið teir komu til Jesu,
partar, til hvørs hermans ein og sóu at hann var deyður longu,
part ; og eisini kyrtil hansara : nú, brutu teir ikki leggir hansara :
kyrtilin var uttan seyming, vovin 34 Men ein av hermonnunum
við einum spjóti gataði síðu hansúr evra útígjøgn.
24 Teir søgdu tessvegna sín ara, og við tað sama kom tað út
ámillum, Latum okkum ikki blóð og vatn.
skræða hann, men kasta lutir um 35 Og hann sum sá tað gav fráhann, hvørs hann skal verða : at greiðing, og frágreiðing hansara
skriftin mátti verða uppfylt, sum er sonn: og hann veit at hann
sigur, Teir skiftu búnað mín sín sigur satt, at tit mega trúgva.
ámillum, og um kappa mín kast- 36 Tí hesir lutir vórðu gjørdir, at
aðu teir lutir. Hesar lutir tess- skriftin skuldi verða uppfylt, Eitt
bein hans skal ei verða brotið.
vegna gjørdu hermenninir.
25 ¶ Nú, har stóðu við kross 37 Og aftur sigur ein annar
Jesu móðir hansara, og móður- skriftstaður, Teir skulu hyggja á
systir hansara, Maria kona Cle´-o- hann hvønn teir gataðu.
38 ¶ Og eftir hetta Jóseph
phas-ar, og Maria Mag-da-le´-na.
26 Tá ið Jesus tessvegna sá úr A-ri-ma-thæ´-u, verandi ein lærumóður sína, og tann lærusveinin sveinur Jesu, men loyniliga av
standandi hjá, hvønn hann elsk- ótta fyri Jødunum, bønaði Pilatus
aði, sigur hann við móður sína, at hann mátti taka burtur likam
Jesu : og Pilatus gav honum loyvi.
Kvinna, sjá son tín!
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Christus birtist fyri Mariu & lærusveinunum

9 Tí sum var skiltu teir ikki
skriftina, at hann mátti rísa aftur
frá hinum deyðu.
10 Tá fóru lærusveinarnir avstað aftur at egna heimi sínum.
11 ¶ Men Maria stóð uttanfyri
við gravhýsið grátandi : og sum
hon græt, heyk hon niður, og
hugdi inn í gravhýsið,
12 Og sær tveir einglar í hvítum sitandi, tann eina við høvdið,
og hin við føturnar, hvar likam
Jesu hevði ligið.
13 Og teir siga við hana, Kvinna,
hví græturt tú ? Hon sigur við
teir, Av tí at teir hava tikið burtur
Harra mín, og eg veit ikki hvar
teir hava lagt hann.
14 Og tá hon svá hevði sagt, vendi
KAPITUL 20
hon sær aftur, og sá Jesus standIN fyrsta dag vikunnar kem- andi, og vitsti ikki at tað var Jesus.
ur Maria Mag-da-le´-na árla, 15 Jesus sigur við hana, Kvinna,
tá ið tað var enn myrkt, at grav- hví græturt tú ? hvønn søkirt tú ?
hýsinum, og sær steinin tiknan Hon, haldandi hann at vera urtagarðsmannin, sigur við hann,
burtur frá gravhýsinum.
2 Tá rennur hon, og kemur til Harri, um tú havi borið hann
Símon Pæturs, og til hins læru- hiðan, sig mær hvar tú hevurt lagt
sveinsins, hvønn Jesus elskaði, og hann, og eg vil taka hann burt.
sigur við teir, Teir hava tikið burt- 16 Jesus sigur við hana, Maria.
ur Harran út úr gravhýsinum, og Hon vendi sær, og sigur við hann,
vit vita ikki hvar teir hava lagt hann. Rab-bo´-ni; sum er at siga, Meistari.
3 Pætur tessvegna fór fram, 17 Jesus sigur við hana, Nem
og hin lærusveinurin, og komu til ikki við meg; tí eg eri ikki enn
stigin upp til Faðirs míns : men
gravhýsisins.
4 So teir runnu báðir saman: og gakk til brøðra mína, og sig við
hin lærusveinurin rann framum teir, Eg stígi upp innat Faðir
Pætur, og kom fyrstur til gravhýsi- mínum, og Faðir tykkara ; og til
Guðs míns, og Guðs tykkara.
sins.
5 Og hann hoykjandi niður, og 18 Maria Mag-da-le´-na kom
lítandi inn, sá línklæðini liggjan- og segði lærusveinunum at hon
hevði sæð Harran, og at hann
di ; tó fór hann ikki inn.
6 Tá kemur Símon Pætur fylgj- hevði talað hesar lutir við hana.
andi honum, og fór inn í gravhýsið, 19 ¶ Síðan hin sama dagin um
kvøld, verandi hin fyrsti dagur vikog sær línklæðini liggja,
7 Og sveittadúkin, sum var um- unnar, tá ið hurðarnar vóru lokaðkring høvur hans, ei liggjandi hjá ar hvar lærusveinarnir vóru savnlínklæðunum, men ballaðan sam- aðir av ótta fyri Jødunum, kom
Jesus og stóð í miðjuni, og sigur
an á einum staði fyri seg sjálvan.
8 Tá fór inn eisini hin læru- við teir, Friður veri innat tykkum.
sveinurin, sum kom fyrstur til 20 Og tá ið hann so hevði sagt,
gravhýsisins, og hann sá, og trúði. sýndi hann teimum hendur sínar
156
Hann kom tessvegna, og tók likam
Jesu.
39 Og har kom eisini Nic-o-de´mus, sum í fyrstani kom til Jesu
um nátt, og kom við eini blanding av myrru og a-lo-e´-um, umleið
eitt hundrað pund í vekt.
40 Tá tóku teir likam Jesu, og
sveipaðu tað í línklæðum við hinum angandi kryddurtunum, sum
háttalag Jødanna er at jarða.
41 Nú, á tí staði hvar hann varð
krossfestur var tað ein urtagarður ;
og í urtagarðinum eitt nýtt gravhýsi,
hvarí aldri maður enn var lagdur.
42 Har løgdu teir Jesus tessvegna,
vegna tilreiðingardags Jødanna ; tí
gravhýsið var nærhendis.
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Hin mikla veiðan av fiskum

og síðu sína. Tá vórðu lærusveinKAPITUL 21
arnir glaðir, tá ið teir sóu Harran.
21 Tá segði Jesus við teir aftur,
FTIR hesar lutir sýndi Jesus
Friður veri innat tykkum: eins og
seg aftur fyri lærusveinunum
Faðir mín hevur sent meg, enntá við Ti-be´-ri-as-sjógvin ; og á henda
soleiðis sendi eg tykkum.
hátt sýndi hann seg.
22 Og tá ið hann hevði sagt hetta, 2 Har vóru saman Símon Pætur,
andaði hann á teir, og sigur við teir, og Thomas kallaður Di´-dy-mus,
Takið tit við Heilaga Andanum :
og Na-than´-a-el úr Cana av Gali23 Hvørs sumhelst syndir ið tit leu, og synir Zeb-e-de´-us-ar, og tveir
eftirgevi, tær eru eftirgivnar teim; aðrir av lærusveinum hansara.
og hvørs sumhelst syndir ið tit 3 Símon Pætur sigur við teir, Eg
afturhaldi, tær eru afturhildnar.
fari a’ fiska. Teir siga við hann, Vit
24 ¶ Men Thomas, ein av teim- eisini fara við tær. Teir fóru fram,
um tólv, kallaður Di´-dy-mus, var og fóru inn í ein bát alt fyri eitt ;
ikki hjá teimum tá ið Jesus kom.
og ta náttina fingu teir einkið.
25 Hinir lærusveinarnir tí søg- 4 Men tá ið morgunin var nú
du við hann, Vit hava sæð Harran. komin, stóð Jesus á sævarmálaMen hann segði við teir, Uttan num: men lærusveinarnir vitstu
eg skal síggja í hondum hansara ikki at tað var Jesus.
merkið av naglunum, og seti fing- 5 Tá sigur Jesus við teir, Børn,
ur mín inn í merkið av naglunum, hava tit nakran mat ? Teir svaraðu
og trýsti hond mína inn í síðu honum, Nei.
hansara, vil eg ikki trúgva.
6 Og hann segði við teir, Kastið
26 ¶ Og eftir átta dagar vóru nótina høgrumegin við bátin, og
lærusveinar hansara aftur fyri tit skulu finna. Teir kastaðu tessinnan, og Thomas við teimum: vegna, og nú vóru teir ikki førir
tá kom Jesus, hurðarnar verandi fyri at draga hana fyri fjøldini av
afturlatnar, og stóð í miðjuni, og fiskum.
segði, Friður veri innat tykkum.
7 Tessvegna tann lærusveinur27 Tá sigur hann til Thomasar, in hvønn Jesus elskaði sigur við
Rætt higar fingur tín, og skoða Pætur, Tað er Harrin. Nú, tá ið
hendur mínar ; og rætt higar hond Símon Pætur hoyrdi at tað var
tína, og trýst hana inn í síðu mína : Harrin, gyrdi hann fiskimansog ver ikki trúgv-leysur, men kyrtilin hjá sær at sær, (tí hann
trúgvandi.
var nakin,) og kastaði seg inn í
28 Og Thomas svaraði og segði sjógvin.
við hann, Harri mín og Guð mín.
8 Og hinir lærusveinarnir komu
29 Jesus sigur við hann, Tho- í einum lítlum báti ; (tí teir vóru
mas, av tí at tú hevurt sæð meg, ikki langt frá landi, men sum var
hevurt tú trúð : signaðir eru teir tað tvey hundrað alnir,) dragandi
sum hava ikki sæð, og tó hava trúð. nótina við fiskum.
30 ¶ Og mong onnur tekin
9 So skjótt sum teir tá vóru
sanniliga gjørdi Jesus í nærveru- komnir í land, sóu teir ein kolaeld
ni av lærusveinum sínum, sum har, og fisk lagdan hará, og breyð.
eru ikki skrivað í hesa bók :
10 Jesus sigur við teir, Komið
31 Men hesi eru skrivað, at tit við av fiskinum sum tit nú hava
mega trúgva at Jesus er Christus, fingið.
Sonur Guðs ; og at trúgvandi, 11 Símon Pætur fór upp, og dró
tit máttu hava lív gjøgnum navn netið í land fult av stórum fiskum,
hansara.
eitt hundrað og fimti og trimum:
157
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Endurtikna álegging Christs til Pæturs

og fyri alt har vóru so mangir, tó
varð ikki netið skrætt.
12 Jesus sigur við teir, Komið
og etið. Og eingin av lærusveinunum tordi spyrja hann, Hvør ert
tú ? vitandi at tað var Harrin.
13 Jesus tá kemur, og tekur
breyð, og gevur teimum, og fisk
líkaleiðis.
14 Henda er nú hin triðja ferðin
sum Jesus sýndi seg fyri lærusveinum sínum, eftir at hann var risin
frá hinum deyðu.
15 ¶ So tá ið teir høvdu etið,
sigur Jesus við Símon Pætur,
Símon, sonur Jónasar, elskart tú
meg meir enn hesir? Hann sigur
við hann, Ja, Harri ; tú veitst at eg
elski teg. Hann sigur við hann,
Føð lomb míni.
16 Hann sigur við hann aftur ta
aðru ferðina, Símon, sonur Jónasar, elskart tú meg? Hann sigur
við hann, Ja, Harri ; tú veitst at eg
elski teg. Hann sigur við hann,
Føð seyð mín.
17 Hann sigur við hann ta triðju
ferðina, Símon, sonur Jónasar, elskart tú meg? Pætur varð syrgin av
tí at hann segði við hann ta triðju
ferðina, Elskart tú meg? Og hann
segði við hann, Harri, tú veitst
allar lutir ; tú veitst at eg elski teg.
Jesus sigur við hann, Føð seyð mín.
18 Sanniliga, sanniliga, sigi eg
tær, Tá ið tú vart ungur, gyrdirt
tú teg, og gekst hvagar tú vildirt :
men tá ið tú skalt verða gamalur,

skalt tú rætta fram hendur tínar,
og ein annar skal gyrða teg, og
bera teg hvagar tú vildirt ei.
19 Hetta talaði hann, uppmálandi við hvørjum deyða hann
skuldi dýrðmeta Guð. Og tá
ið hann hevði talað hetta, sigur
hann við hann, Fylg mær.
20 Pætur tá, vendandi sær runt,
sær hin lærusveinin hvønn Jesus
elskaði fylgjandi ; sum eisini lenaði á bróst hansara við kvøldmáltíðina, og segði, Harri, hvør er
hann sum svíkur teg?
21 Pætur síggjandi hann sigur
við Jesus, Harri, og hvat skal hesin
maður gera?
22 Jesus sigur við hann, Um eg vil
at hann verði verandi til eg komi,
hvat er tær um tað ? fylg tú mær.
23 Tá fór henda framsøgn umkring millum brøðranna, at tann
lærusveinurin skuldi ikki doyggja :
tó segði Jesus ikki við hann, Hann
skal ikki doyggja ; men, Um eg vil
at hann verði verandi til eg komi,
hvat er tær um tað?
24 Hesin er lærusveinurin sum
vitnar um hesar lutir, og skrivaði
hesar lutir : og vit vita at vitnisburður hansara er sannur.
25 Og tað eru eisini mangir aðrir lutir sum Jesus gjørdi, hvørjir,
um teir skuldu verðið skrivaðir
hvør og ein, haldi eg at enntá
heimurin sjálvur kundi ikki rúmað bókunum sum skuldu verðið
skrivaðar. A´-men.

GERNINGAR

A P O S T L A N N A.
hann varð tikin upp, eftir at hann
KAPITUL 1
gjøgnum Heilaga Andan hevði givI TT fyrra ritið havi eg gjørt, ið apostlunum boð hvørjar hann
O The-o´-ph-i-lus, um alt tað útvalt hevði :
sum Jesus byrjaði bæði at gera og 3 Fyri hvørjum hann eisini sýnfrálæra,
di seg livandi eftir líðing sína við
2 Inntil tann dag í hvørjum mongum ósvitaligum prógvum,
158
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Uppstíging Christs inn í himin

GERNINGARNIR 1

verðandi sæddur av teim fjøru- Andreas, Philippus, og Thomas,
ti dagar, og talandi um lutirnar Bartholomæus, og Matthæus, Jáhoyrandi til kongadømis Guðs :
cob sonur Al-phæ´-us-ar, og Símon
4 Og, verandi savnaður sam- Ze-lo´-tes, og Judas bróðir Jácobs.
an við teimum, beyð teim at teir 14 Allir hesir hildu áfram við
skuldu ei fara avstað frá Jeru- einum samljómi í bøn og áheitan,
salem, men bíða eftir fyrijáttan við kvinnunum, og Mariu móður
Faðirsins, sum, sigur hann, tit Jesu, og við brøðrum hansara.
15 ¶ Og í teimum døgum stóð
hava hoyrt av mær.
5 Tí Jóhannes sanniliga doyp- Pætur upp í miðju lærusveinanna,
ti við vatni ; men tit skulu verða og segði, (talið á nøvnum saman
doyptir við Heilaga Andanum ei vóru um hundrað og tjúgu,)
16 Menn og brøður, hesin skriftmangar dagar herfrá.
6 Tá ið teir tessvegna vóru staður mátti neyðugt hava vorðið
komnir saman, spurdu teir av uppfyltur, hvønn Heilagi Andin
honum, sigandi, Harri, vilt tú á við munni Dávids frammanundhesi tíð endurbøta kongadømið an talaði viðvíkjandi Judasi, sum
til Ísraels ?
varð leiðbeinari hjá teimum sum
7 Og hann segði við teir, Tað tóku Jesus.
er ikki fyri tykkum at vita tíðir- 17 Tí hann var taldur við okknar ella tíðarskeiðini, sum Faðirin um, og hevði lutast part í hesi
hevur sett í egna mátti sínum.
tænastu.
8 Men tit skulu móttaka kraft, 18 Nú, hesin maður keypti ein
eftir at Heilagi Andin er komin akur við misgerðar endurgjaldiuppá tykkum: og tit skulu vera num ; og fallandi eftir høvdinum,
mær vitnir bæði í Jerusalem, og í brast hann sundur í miðjuni, og
allari Judæu, og í Sa-ma´-ri-u, og allir innvølir hansara gustu út.
at ytsta parti jarðarinnar.
19 Og tað varð kunnugt øllum
9 Og tá ið hann hevði talað hes- búsitarunum í Jerusalem ; so mikar lutir, meðan teir skoðaðu, varð ið at tann akurin verður kallaður
hann tikin upp ; og eitt skýggj tók á teirra egnu tungu, A-cel´-da-ma,
ímóti honum út úr eygsjón teirra. tað er at siga, Blóðakurin.
10 Og meðan teir hugdu støðu- 20 Tí tað stendur skrivað í
fastliga ímóti himni sum hann fór bók Psálmanna, Lat bústað hans
upp, sí, tveir menn stóðu hjá teim- vera oydnan, og lat ongan mann
dvøljast harí : og biskups-embæti
um í hvítum skartaklæði ;
11 Hvørjir eisini søgdu, Tit Gali- hans lat ein annan taka.
leu-menn, hví standa tit starandi 21 Hvørsvegna, av hesum monnupp inn í himin? hesin sami Jesus, um sum hava fylgst við okkum
sum er tikin upp frá tykkum inn í alla ta tíð sum Harrin Jesus fór
himin, skal soleiðis koma á líkan inn og út okkara millum,
hátt sum tit hava sæð hann fara 22 Byrjandi frá dópi Jóhannesar,
inn í himin.
inntil tann sama dagin sum hann
12 Tá vendu teir aftur inn í Jeru- varð tikin upp frá okkum, má ein
salem frá fjallinum kallað Olivin, verða innsettur at vera vitni við
sum er frá Jerusalem eina sabbats- okkum um uppreisn hansara.
23 Og teir útnevndu tveir, Jódags ferð.
13 Og tá ið teir vóru komnir seph kallaðan Bar´-sa-bas, hvør
inn, fóru teir upp í eitt ovara varð tilnevndur Justus, og Matthrúmið, hvar vórðu verandi bæði i´-as.
Pætur, og Jácob, og Jóhannes, og 24 Og teir bóðu, og søgdu,
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Niðurstíging Heilaga Andans

11 Cretoyingar og Arabarar, vit
hoyra teir tala á okkara tungum
hini undurfullu verk Guðs.
12 Og teir vórðu allir ógvaðir,
og vóru í iva, sigandi hvør til annars, Hvat merkir hetta?
13 Aðrir háðandi søgdu, Hesir
menn eru fullir av nýggjum víni.
14 ¶ Men Pætur, standandi upp
við teimum ellivu, lyfti upp rødd
síni, og segði við teir, Tit menn
av Judæu, og allir tit sum dvøljast
KAPITUL 2
í Jerusalem, veri hetta kunnugt
G tá ið Hvítusunnudagurin tykkum, og lýðið á orð míni :
var fullvegis komin, vóru tey 15 Tí hesir eru ikki druknir,
øll við einum samljómi í einum sum tit halda, við tað at tað er
einans hin triðji tími dagsins.
staði.
2 Og brádliga kom tað eitt ljóð 16 Men hetta er tað sum varð
frá himni sum av einum súsandi talað við prophetinum Jó´-el-i ;
máttugum vindi, og tað fylti alt 17 Og tað skal henda í hinum
síðstu døgunum, sigur Guð, eg
húsið hvar tey sótu.
3 Og tað birtust teimum klovn- vil hella út av Anda mínum uppá
ar tungur líka sum av eldi, og tað alt kjøt : og synir tykkara og døtur tykkara skulu prophetera, og
settist uppá hvønn teirra.
4 Og tey vórðu øll fylt við ungu menn tykkara skulu síggja
Heilaga Andanum, og byrjaðu at sjónir, og gomlu menn tykkara
tala við øðrum tungum, so sum skulu droyma dreymar :
18 Og á tænarar mínar og á tænAndin gav teimum at framsiga.
5 Og tað vóru búgvandi í Jeru- astumoyggjar mínar vil eg hella
salem Jødar, frómir menn, út úr út í teimum døgum av Anda mínum ; og tey skulu prophetera :
hvørji tjóð undir himni.
6 Nú, tá ið hetta varð larmað 19 Og eg vil sýna undur í himni
umkring, kom mannfjøldin sam- í evra, og tekin á jørðini í neðra,
an, og vóru ørkymlaðir, av tí at blóð, og eld, og guvu av royki :
hvør maður hoyrdi teir tala á egna 20 Sólin skal verða broytt yvir í
myrkur, og mánin yvir í blóð, áður
tungumáli sínum.
7 Og teir vórðu allir ógvaðir enn enn hin mikli og merkisverdi
og undraðust, sigandi hvør til dagur Harrans komi :
annars, Sí, eru ikki allir hesir ið 21 Og tað skal bera á, at hvørsumhelst ið skal kalla á navn
tala Galilæarar?
8 Og hvussu hoyra vit hvør Harrans skal verða frelstur.
maður á okkara egnu tungu, í 22 Tit Ísraelsmenn, hoyrið hesi
orð ; Jesus úr Nazareth, ein maður
hvørji vit vórðu føddir ?
9 Par´-thar, og Medar, og E-lam- viðurkendur av Guði tykkara millit´-ar, og búsitararnir í Mes-o-po- um við kraftaverkum og undurum
ta´-mi-u, og í Judæu, og Cap-pa- og tekinum, hvørji Guð gjørdi við
honum í miðju tykkara, eins og tit
do´-ci-u, í Pontus, og Asiu,
10 Phry´-gi-u, og Pam-phy´-li-u, í sjálvir eisini vita :
Egyptalandi, og í pørtunum av Lib´- 23 Hann, verðandi givin upp
y-u umkring Cy-re´-ne, og fremm- við fyriskipaða ráði og fyrivitan
andir úr Rom, Jødar og prosilyttar, Guðs, hava tit tikið, og við
160
Tú, Harri, sum kennirt hjørtuni
á øllum monnum, sýn hvønn av
hesum tveim tú hevurt valt,
25 At hann má taka lut í hesi tænastu og apostladømi, frá hvørjum
Judas við misgerð fell, at hann mátti
fara til egna staðar síns.
26 Og teir góvu fram lutir sínar ;
og luturin fell uppá Matth-i´-as ;
og hann varð taldur við teimum
ellivu apostlunum.
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vondum hondum hava krossfest 35 Inntil eg geri fíggindar tínar
fótskammul tín.
og vigið:
24 Hvønn Guð hevur reist upp, 36 Tessvegna, lat alt hús Ísraels
havandi loyst pínur deyðans : av vita vissuliga, at Guð hevur gjørt
tí at tað var ikki møguligt at hann tann sama Jesus, hvønn tit hava
skuldi verðið hildin av honum.
krossfest, bæði Harra og Christ.
25 Tí Dávid talar viðvíkjandi 37 ¶ Nú, tá ið teir hoyrdu
honum, Eg fyrisá Harran altíð hetta, vórðu teir prikaðir í hjarta
frammi fyri andliti mínum, tí teirra, og søgdu við Pætur og til
hann er við høgru hond mína, at restina av apostlunum: Menn og
eg skuldi ei verðið vikaður :
brøður, hvat skulu vit gera?
26 Tessvegna fegnaðist hjarta 38 Tá segði Pætur við teir : Vendmítt, og tunga mín var glað ; har- ið um, og verðið doyptir hvør og
afturat eisini skal kjøt mítt hvíla í ein av tykkum í navni Jesu Christs
til eftirgevingina av syndum, og
vón:
27 Av tí at tú vilt ikki eftirlata tit skulu móttaka gávu Heilaga
sál mína í helviti, eiheldur vilt tú Andans.
loyva Hinum Heilaga tínum at 39 Tí fyrijáttanin er fyri tykksíggja rot.
um, og til barna tykkara, og til
28 Tú hevurt gjørt kunnar fyri alra sum eru langt burturfrá, ennmær lívsins vegir ; tú skalt gera tá so mong sum Harrin Guð vár
meg fullan av frøi við ásjón tíni.
skal kalla.
29 Menn og brøður, latið meg 40 Og við mongum øðrum orðfríliga tala við tykkum um ættar- um vitnaði og formanaði hann,
faðirin Dávid, at hann er bæði sigandi, Frelsið tykkum frá hesi
deyður og grivin, og gravhýsi rangvørgu ætt.
hansara er hjá okkum at hesum 41 ¶ Tey sum tá gleðiliga tóku
ímóti orði hansara vórðu doypt :
degi.
30 Tessvegna verandi ein pro- og sama dagin vórðu lagdar afturphetur og vitandi at Guð hevði at teimum umleið trý túsund sálir.
svorið við einum eiði til hansara, 42 Og tey hildu áfram støðuat av ávøksti lenda hans, samsvar- fastliga í apostlanna Guðs-læru
andi við kjøtið, vildi hann reisa og samfelagi, og í breyðbróting,
upp Christ at sita á trónu hansara ; og í bønum.
31 Hann síggjandi hetta fram- 43 Og ótti kom uppá hvørja sál :
manundan talaði um uppreisn og mong undur og tekin vórðu
Christs, at sál hansara varð ikki gjørd av apostlunum.
eftirlatin í helviti, eiheldur sá kjøt 44 Og øll ið trúðu vóru saman,
og høvdu allar lutir felags ;
hansara rot.
32 Henda Jesus hevur Guð reist 45 Og seldu ognir sínar og góðs,
og deildu tað til alra manna, sum
upp, hvarum vit allir eru vitnir.
33 Tessvegna verandi við høgru hvør maður hevði tørv.
hond Guðs upphevjaður, og hav- 46 Og tey, haldandi áfram dagandi móttikið av Faðirinum fyri- liga við einum samljómi í templijáttan Heilaga Andans, hevur num, og brótandi breyð frá húsi
hann helt út henda, hvørt tit nú til húss, ótu mat sín við gleði og
síggja og hoyra.
einfaldni hjartans,
34 Tí Dávid er ikki stigin upp 47 Prísandi Guði, og havandi
inn í himnarnar : men hann sigur yndi hjá øllum fólkinum. Og Harrsjálvur : Harrin segði við Harra in legði afturat kirkjuni dagliga
mín: Sit tú við høgru hond mína, slík sum skuldu verða frelst.
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Lamni maðurin við portrið Fagra

á okkum, sum um við okkara egna
KAPITUL 3
mátti ella heilagleika vit høvdu
Ú, Pætur og Jóhannes fóru fingið henda mann at ganga ?
niðan saman inn í templið 13 Guð Ábrahams, og Ísaacs,
um bønartíman, sum er hin níggj- og Jácobs, Guð fedra vára, hevur
dýrðmett Son sín Jesus ; hvønn tit
undi tímin.
2 Og ein ávísur maður lamin frá góvu upp, og avnoktaðu hann í
lívmóður móður sínar varð borin, hjástøðu Pilatusar, tá ið hann var
hvønn teir løgdu dagliga við tað avráddur í at lata hann fara.
portur tempulsins, sum er kallað 14 Men tit avnoktaðu Hin HeilFagra, at biðja olmussur av teim- aga og hin Rættvísa, og bóðu
um ein myrðara at verða veittan
um sum gingu inn í templið ;
3 Hvør síggjandi Pætur og Jó- tykkum ;
hannes um at fara inn í templið 15 Og drópu Prins lívsins, hvønn
Guð hevur reist frá hinum deyðu ;
bað um eina olmussu.
4 Og Pætur, festandi eygu síni hvarum vit eru vitnir.
uppá hann við Jóhannesi, segði : 16 Og navn hansara gjøgnum
trúgv á navn hansara hevur gjørt
Hygg á okkum.
5 Og hann gav teimum gætur, henda mann sterkan, hvønn tit
væntandi at móttaka eitthvørt av síggja og kenna : ja, trúgvin sum
er av honum hevur givið honum
teimum.
6 Tá segði Pætur : Silvur og henda fullkomna sunnleika í hjágull havi eg einkið ; men slíkt sum støðu tykkar alra.
eg havi gevi eg tær : Í navni Jesu 17 Og nú, brøður, eg veit at
Christs úr Nazareth rís upp og gjøgnum fákunnu gjørdu tit tað,
eins og gjørdu eisini ráðharrar
gakk.
7 Og hann tók í høgru hondina tykkara.
á honum, og lyfti hann upp : og í 18 Men teir lutir, sum Guð
stundini móttóku føtur og økla- frammanundan hevði sýnt við
munninum á øllum prophetum
bein hansara styrki.
8 Og hann loypandi upp stóð, sínum, at Christus skuldi líða,
og gekk, og fór inn við teimum hevur hann soleiðis uppfylt.
inn í templið, gangandi, og loyp- 19 ¶ Skiftið tit sinni tessvegna,
og verðið umvendir, at syndir tyandi, og prísandi Guði.
9 Og alt fólkið sá hann gang- kkara mega verða slettaðar út, tá
ið tíðirnar av endurfrískan skulu
andi og prísandi Guði :
10 Og tey vitstu at tað var hann koma frá nærveru Harrans ;
sum sat fyri olmussur við Fagra 20 Og hann skal senda Jesus
portur tempulsins: og tey vórðu Christ, hvør frammanundan varð
fylt við undran og ógvan yvir tað prædikaður tykkum:
21 Hvørjum himinin má taka
sum hevði hent hann.
11 Og sum hin lamni maðurin ímóti inntil tíðirnar av endurreisn
sum varð grøddur helt Pæturi og av øllum lutum, sum Guð hevur
Jóhannesi, rann alt fólkið saman talað við munninum á øllum
til teirra í súlnaganginum sum er heilagu prophetum sínum síðan
kallaður Sálomons, stórliga undr- verøldin byrjaði.
22 Tí Móses sanniliga segði
andi.
12 ¶ Og tá ið Pætur sá tað, við fedrarnar, Ein prophet skal
svaraði hann fólkinum: Tit Ísra- Harrin Guð tykkara reisa tykkum
elsmenn, hví undrast tit á hetta ? upp av brøðrum tykkara, mær
ella hví hyggja tit so álvarsamliga líkan ; hann skulu tit hoyra í øll162
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9 Um vit henda dag verða
rannsakaðir um ta góðu gerð
gjørda við vanmáttiga mannin,
við hvørjum háttalagi hann er
gjørdur heilur ;
10 Veri tað kunnugt tykkum
øllum og fyri øllum fólki Ísraels,
at við navni Jesu Christs úr Nazareth, hvønn tit krossfestu, hvønn
Guð reisti frá hinum deyðu, enntá
við honum stendur hesin maður
her frammi fyri tykkum heilur.
11 Hesin er tann steinurin sum
varð gjørdur til einkiðs av tykkum
smiðum, sum er vorðin høvuðshornasteinurin.
12 Eiheldur er tað frelsa í nøkrum øðrum: tí tað er einkið annað
navn undir himni givið millum
manna, hvarvið vit mugu verða
frelstir.
KAPITUL 4
13 ¶ Nú, tá ið teir sóu dirvið
G sum teir talaðu yvirfyri hjá Pæturi og Jóhannesi, og varnfólkinum, komu prestarnir, aðust at teir vóru ólærdir og fáog høvuðsmaður tempulsins, og kunnir menn, undraðust teir ; og
teir komust við teir, at teir høvdu
Sad-du-ce´-ararnir uppá teir,
2 Verandi harmaðir at teir lærdu verið við Jesusi.
fólkið, og prædikaðu gjøgn Jesus 14 Og skoðandi mannin sum
var grøddur standandi hjá teimuppreisnina frá teim deyðu.
3 Og teir løgdu hendur á teir, um, kundu teir einkið siga ímóti tí.
og settu teir í varðhald at næsta 15 Men tá ið teir høvdu boðið
deginum: tí tað var nú aftanstíð. teimum at fara til síðis út úr ráði4 Hvussu enn er, mong av teim num, ráðførdust teir sín ámillum,
sum hoyrdu orðið, trúðu ; og talið 16 Sigandi, Hvat skulu vit gera
av monnunum var umleið fimm við hesar menn ? tí at eitt merkisvert kraftarverk víst hevur verið
túsundir.
5 ¶ Og tað bar á um morgun- gjørt av teimum er eyðsýnt fyri
in, at stjórnarar teirra, og elstu, øllum teim sum dvøljast í Jerusalem; og vit kunnu ikki avnokta tað.
og skriftlærdu,
6 Og høvuðspresturin Annas, 17 Men at tað spreiðist einkið
og Cai´-a-phas, og Jóhannes, og víðari millum fólksins, latum oss
Alexander, og so mangir sum hótta teir strangliga, at teir hiðanvóru av høvuðsprestsins ætt, vóru frá tali fyri ongum manni í hesum
navni.
savnaðir saman í Jerusalem.
7 Og tá ið teir høvdu sett teir í 18 Og teir kallaðu teir, og buðu
miðjuna, spurdu teir, Við hvørj- teimum ikki at tala yvirhøvur ella
um mátti, ella við hvørjum navni, frálæra í Jesu navni.
19 Men Pætur og Jóhannes svarhava tit gjørt hetta ?
8 Pætur, fyltur við Heilaga Anda- aðu og søgdu við teir : Hvørt tað
num, segði tá við teir : Tit stjórn- veri rætt í eygsjón Guðs at lýða
tykkum meir enn Guði, dømið tit.
arar fólksins, og Ísraels elstu,
163

um lutum hvørjarsumhelst ið
hann skal siga tykkum.
23 Og tað skal bera á, at hvør sál,
sum vil ikki hoyra tann prophet,
skal verða oydd burturúr fólkinum.
24 Ja, og allir prophetarnir frá
Samueli og teir ið fylgja aftaná,
so mangir sum hava talað, hava
líkaleiðis frammanundan sagt frá
um hesar dagar.
25 Tit eru børn prophetanna,
og sáttmálans sum Guð gjørdi
við fedrar várar, sigandi við Ábraham, Og í sáði tínum skulu allar
ættir jarðarinnar verða vælsignaðar.
26 Tykkum hevur Guð fyrst,
havandi reist upp Son sín Jesus,
sent hann at vælsigna tykkum, í at
hvør og ein av tykkum vendir sær
burtur frá misgerðum sínum.
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Kirkjan biður til Guðs

20 Tí vit kunnu ikki annað enn allir fyltir við Heilaga Andanum,
tala teir lutir sum vit hava sæð og og teir talaðu orð Guðs við dirvi.
hoyrt.
32 Og fjøldin av teimum sum
21 So tá ið teir høvdu víðari hótt trúðu vóru av einum hjarta og av
teir, lótu teir teir fara, finnandi einari sál : eiheldur segði nakar av
einkið hvussu teir máttu revsað teimum at nakar av teimum lutum
teir, uppá grund av fólkinum: tí sum hann átti var hansara egna ;
allir menn dýrðmettu Guð fyri tað men teir høvdu allar lutir felags.
sum var gjørt.
33 Og við miklari kraft bóru
22 Tí maðurin var yvir fjøruti apostlarnir vitni um uppreisn
ára gamalur, á hvørjum hetta Harrans Jesu : og mikil náði var
kraftarverk av grøðing var sýnt.
uppiá teimum øllum.
23 ¶ Og verandi latnir fara, 34 Eiheldur var tað nakar teirra
fóru teir til egna samlags síns, og millum sum tørvaði : tí so mangir
boðaðu frá øllum sum høvuðs- sum vóru eigarar av jørðum ella
prestarnir og hinir elstu høvdu húsum seldu tey, og komu við
virðunum á teimum lutum sum
sagt við teir.
24 Og tá ið teir hoyrdu tað, vórðu seldir,
lyftu teir upp rødd sína til Guðs 35 Og løgdu tað niður við føtvið einum samljómi, og søgdu, ur apostlanna : og útdeiling varð
Harri, tú ert Guð, sum hevurt gjørd hvørjum manni samsvargjørt himin, og jørð, og sjógvin, andi við sum hann hevði tørv.
og alt sum í teim er :
36 Og Jó´-ses, hvør av apostl25 Hvør við munni tænara tíns unum varð tilnevndur Barnabas,
Dávids hevurt sagt : Hví leikaðu (sum er, verðandi týtt : Ugganar
hinir heidnu óðir, og hví ímyndar sonur,) ein Levitur, og úr landfólkið fáfongdar lutir ?
inum Cýpros,
26 Kongar jarðarinnar stigu 37 Havandi jørð, seldi hana,
upp, og stjórnararnir vóru savn- og kom við peninginum, og legði
aðir saman ímóti Harranum, og hann við føtur apostlanna.
ímóti Christi hansara.
KAPITUL 5
27 Tí av sonnum ímóti heilaga
barni tínum Jesusi, hvønn tú hevE N ein ávísur maður nevndurt salvað, bæði Heródes, og Ponur An-a-nï´-as, við Sapph-i´-ru
tius Pilatus, saman við Heidn- konu síni, seldi eina ogn,
ingunum, og fólki Ísraels, vóru 2 Og helt aftur part av virðisavnaðir saman,
num, kona hansara eisini verandi
28 Fyri at gera hvatsumhelst ið loynilig til tess, og kom við einum
hond tín og ráð títt avráddi fyri- ávísum parti, og legði tað við føtur
fram at verða gjørt.
apostlanna.
29 Og nú, Harri, lít at hóttanum 3 Men Pætur segði, An-a-nï´-as,
teirra : og veit tænarum tínum, at hví hevur Satan fylt hjarta títt at
við øllum dirvi teir mega tala orð ljúgva fyri Heilaga Andanum, og
títt,
at halda aftur part av virðinum á
30 Við at rætta fram hond tína jørðini?
at grøða ; og at tekin og undur 4 Meðan hon varð verandi, var
mega verða gjørd við navni heilaga hon ikki tín egna? og eftir at hon
barns tíns Jesu.
var seld, var hon ikki í tínum egna
31 ¶ Og tá ið teir høvdu biðið, mátti? hví hevurt tú gitið henda lut
varð staðurin skakaður hvar teir í hjarta tínum? tú hevurt ikki logvóru savnaðir saman; og teir vórðu ið fyri monnum, men fyri Guði.
164
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5 Og An-a-nï´-as hoyrandi hesi fólk, og tey sum vóru plágað við
orð fell niður, og gav upp andan : óreinum andum : og tey vórðu
og mikil ótti kom á allar teir sum grødd hvør og ein.
hoyrdu hesar lutir.
17 ¶ Tá reis upp høvuðsprest6 Og hinir ungu menninir urin, og allir sum vóru við honum,
reistust, vældu um hann, og bóru (sum er sect Sad-du-ce´-ar-anna,)
hann út, og jarðaðu hann.
og vóru fyltir við harmavreiði,
7 Og tað var umleið skeiðið á 18 Og løgdu hendur sínar á
tríggjar tímar aftaná, tá ið kona apostlarnar, og settu teir í hitt
hansara, ei vitandi hvat var gjørt, almenna fongslið.
kom inn.
19 Men eingil Harrans um
8 Og Pætur tók til orða við náttina opnaði fongsulsdyrnar,
hana : Sig mær hvørt tit seldu og førdi teir út, og segði,
jørðina fyri so mikið ? Og hon 20 Farið, standið og talið í
segði : Ja, fyri so mikið.
templinum til fólksins øll orðini
9 Tá segði Pætur við hana : av hesum lívi.
Hvussu er tað at tit hava samst 21 Og tá ið teir hoyrdu tað,
saman at freista Anda Harrans? fóru teir inn í templið árla um
sí, føtur teirra sum hava jarðað morgunin, og frálærdu. Men
mann tín eru við dyrnar, og skulu høvuðspresturin kom, og teir
sum vóru við honum, og kallaði
bera teg út.
10 Tá fell hon niður beinanveg- ráðið saman, og alt stjórnarráð
in við føtur hansara, og gav upp Ísraels barna, og sendu til fongslið
andan: og hinir ungu menninir at fáa teir heintaðar.
komu inn, og funnu hana deyða, 22 Men tá ið embætismenninir
og, berandi hana fram, jarðaðu komu, og funnu teir ikki í fongslhana hjá manni hennara.
inum, komu teir aftur, og søgdu
11 Og mikil ótti kom uppá alla frá
kirkjuna, og uppá so mong sum 23 Sigandi, Fongslið sanniliga
hoyrdu hesar lutir.
funnu vit lokað við øllum trygg12 ¶ Og við hondum apostl- leika, og varðmenninar standandi
anna vórðu mong tekin og undur uttanfyri frammanfyri durunum :
virkað millum fólksins ; (og teir men tá ið vit høvdu latið upp,
vóru allir við einum samljómi í funnu vit ongan mann innanfyri.
24 Nú, tá ið høvuðspresturin
súlnagangi Sálomons.
13 Og av restini tordi eingin og høvuðsmaður tempulsins og
maður sameina seg til teirra : men høvuðsprestarnir hoyrdu hesar lutfólkið setti teir hátt.
ir, ivaðust teir um teir at hvørjum
14 Og trúgvandi vórðu tess fleiri hetta mundi vaksa.
løgd afturat Harranum, fjøldir 25 Tá kom ein og segði teim
bæði av monnum og kvinnum.)
frá, sigandi, Sí, menninir sum tit
15 So mikið at tey førdu fram settu í fongsul standa í templintey sjúku inn á gøturnar, og um, og læra fólkið.
løgdu tey á sengur og legur, at 26 Tá fór høvuðsmaðurin við
í minsta lagi skuggin av Pæturi vaktarmonnunum, og heintaði
farandi framvið mátti skuggað teir uttan harðskap : tí teir óttaðust
fólkið, bara ikki teir skuldu havt
yvir summi av teimum.
16 Har kom eisini ein fjøld út vorðið steinaðir.
úr staðunum runt umkring til 27 Og tá ið teir vóru komnir
Jerusalem, havandi við sær sjúk við teimum, settu teir teir frammi
165

HEILAGA_BIBLIA_NT.indd 165

02-07-2010 18:45:45

GERNINGARNIR 6

Sjey deknar verða valdir

fyri ráðinum : og høvuðspresturin tykkum frá hesum monnum, og
spurdi teir,
latið teir vera : tí um hetta ráð ella
28 Sigandi, Buðu vit ikki tykkum hetta verk veri av monnum, tað
strangliga at tit skuldu ikki frálæra vil koma til einkiðs :
í hesum navni? og, sí, tit hava fylt 39 Men um tað veri av Guði,
Jerusalem við Guðs-læru tykk- tit kunnu ikki koyra tað um koll ;
ara, og ætla at føra blóðið av hes- at ikki møguliga tit verði funnir
enntá at berjast ímóti Guði.
um manni uppá okkum.
29 ¶ Pætur og hinir apostlar- 40 Og við honum vórðu teir
nir tá svaraðu og søgdu, Vit áttu samdir : og tá ið teir høvdu kallat lýtt Guði heldur enn monnum. að apostlarnar, og bart teir, buðu
30 Guð fedra vára reisti upp teir at teir skuldu ikki tala í Jesu
Jesus, hvønn tit vógu og hongdu navni, og lótu teir fara.
á eitt træ.
41 ¶ Og teir fóru avstað frá
31 Hann hevur Guð upphevj- hjástøðu ráðsins, fagnandi at teir
að við síni høgru hond at vera vórðu roknaðir verdigir at líða
ein Prinsur og ein Frelsari, fyri skomm fyri navn hansara.
at geva Ísrael umvending, og fyri- 42 Og dagliga í templinum, og
í hvørjum húsi, góvust teir ikki at
geving av syndum.
32 Og vit eru vitnir hans um frálæra og prædika Jesus Christ.
hesar lutir ; og tað er eisini Heilagi
KAPITUL 6
Andin, hvønn Guð hevur givið til
teirra sum lýða hann.
G í teimum døgum, tá ið talið
33 ¶ Tá ið teir hoyrdu tað, vórðu
á lærusveinunum varð margteir skornir at hjartanum, og hildu faldað, reis tað upp ein knarran av
ráð um at bana teimum.
Grikkunum ímóti Hebrearunum,
34 Tá stóð tað upp ein í ráð- av tí at einkjur teirra vórðu fjóninum, ein Phariseari, nevndur aðar í hini dagligu tæningini.
Ga-ma´-li-el, ein lærumeistari lóg- 2 Tá kallaðu teir tólv fjøldina av
arinnar, hildin í umdømi millum lærusveinum til sín, og søgdu, Tað
als fólksins, og gav boð um at seta er ikki ráðiligt at vit skuldu farið
apostlarnar út eitt lítið bil ;
frá orði Guðs, og tænt borðum.
35 Og segði við teir, Tit Ísraels- 3 Hvørsvegna, brøður, hyggið
menn, gevið gætur um tykkum tit út tykkara millum sjey menn av
sjálvar hvat tit ætla at gera við- ærligum ummæli, fullir av Heilaga
víkjandi hesum monnum.
Andanum og vísdómi, hvørjar vit
36 Tí undan hesum døgum reis mega skipa yvir hesum starvi.
upp Theu´-das, gabbandi seg sjálv- 4 Men vit vilja geva okkum
an at vera einhvør ; til hvørs eitt áframhaldandi til bønar, og til
tal av monnum, umleið fýra hund- tænastu orðsins.
rað, sameinaðu seg sjálvar : hvørjir 5 ¶ Og framsøgnin hóvaði allvórðu vignir ; og allir, so mangir ari fjøldini: og teir valdu Stephan,
sum lýddu hann, vórðu spjaddir, ein mann fullan av trúgv og av
og førdir til einkiðs.
Heilaga Andanum, og Philippus,
37 Eftir henda mann reis upp og Proch-o´-rus, og Ni´-ca-nor, og
Judas úr Galileu í døgunum av Ti´-mon, og Par-me´-nas, og Nicoskattingini, og dró burtur mikið las ein prosilytt úr An-ti-o´-chi-u :
fólk eftir sær : eisini hann týndist ; 6 Hvørjar teir settu fram fyri
og allir, enntá so mangir sum apostlarnar : og tá ið teir høvdu
lýddu hann, vórðu spreiddir.
biðið, løgdu teir hendur sínar á teir.
38 Og nú sigi eg tykkum : Haldið 7 Og orð Guðs tók til ; og talið
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á lærusveinunum margfaldaðist í
Jerusalem stórliga ; og ein stórur
skari av prestunum vórðu lýdnir
móti trúnni.
8 Og Stephan, fullur av trúgv
og kraft, gjørdi mikil undur og
kraftaverk millum fólksins.
9 ¶ Tá risu tað ávísir úr teirri
synagoguni, sum verður kallað
synagogan hjá Li-ber-tin´-unum, og
Cy-re´-ne-ing-unum, og Al-ex-andri-an´-ar-unum, og hjá teimum úr
Ci-li´-ci-u og úr Asiu, í orðadrátti
við Stephan.
10 Og teir vóru ikki førir fyri at
standa ímóti tí vísdómi og tí anda
við hvørjum hann talaði.
11 Tá lokkaðu teir menn, sum
søgdu, Vit hava hoyrt hann tala
Guðs-spottilig orð ímóti Mósesi,
og ímóti Guði.
12 Og teir østu upp fólkið, og
hinar elstu, og hinar skriftlærdu,
og komu uppá hann, og fangaðu
hann, og førdu hann til ráðsins,
13 Og settu upp følsk vitnir,
sum søgdu, Hesin maður gevst
ikki at tala Guðs-spottilig orð ímóti
hesum heilaga staði, og lógini :
14 Tí vit hava hoyrt hann siga,
at hesin Jesus úr Nazareth skal
oyðileggja henda stað, og skal
broyta teir siðir sum Móses fekk
okkum.
15 Og allir sum sótu í ráðinum,
hyggjandi støðufastliga á hann,
sóu andlit hansara sum hevði tað
verið andlitið á einum eingli.

tínum, og kom inn í landið sum
eg skal sýna tær.
4 Tá kom hann út úr landi
Chal-dæ´-anna, og dvaldist í Char´ran: og haðanfrá, tá ið faðir hansara var deyður, flutti hann hann
inn í hetta land, í hvørjum tit nú
dvøljast.
5 Og hann gav honum ongan
arv í tí, nei, ikki so mikið sum at
seta fót sín á : tó fyrijáttaði hann
at hann vildi geva tað til hansara
til ognar, og til sáðs hansara eftir
hann, tá sum enn var hann hevði
einkið barn.
6 Og Guð talaði á hesa vís, At
sáð hansara skuldi verða í útisetri
í einum fremmandum landi ; og at
teir skuldu føra teir inn í trældóm,
og fara illa við teim fýra hundrað
ár.
7 Og tjóðina til hvørjar teir
skulu verða í trældómi vil eg
døma, segði Guð : og eftir tað
skulu teir koma fram, og tæna
mær á hesum staði.
8 Og hann gav honum umskeringarsáttmálan: og so gat Ábraham
Ísaac, og umskar hann hin áttanda
dagin ; og Ísaacur gat Jácob ; og Jácob gat teir tólv ættarfedrarnar.
9 Og ættarfedrarnir, drivnir við
øvund, seldu Jóseph inn í Egyptaland : men Guð var við honum.
10 Og útfríaði hann úr út øllum
trongslum hans, og gav honum
góðvild og vísdóm í eygsjón Pharaohs Egyptalands kongs ; og
hann gjørdi hann landsstjóra yvir
KAPITUL 7
Egyptalandi og øllum húsi sínÁ segði høvuðspresturin : Eru um.
hesir lutir so ?
11 Nú, tað kom ein svøltur yvir
2 Og hann segði, Menn, brøður, alt Egyptaland og Cha´-na-an, og
og fedrar, lýðið á ; Guð dýrdar- mikil trongsla : og fedrar várir
innar birtist faðir okkara Ábra- funnu einkið uppihald.
hami, tá ið hann var í Mes-o-po- 12 Men tá ið Jácob hoyrdi at
ta´-mi-u, áðrenn hann dvaldist í tað var korn í Egyptalandi, sendi
Char´-ran,
hann út fedrar várar fyrst.
3 Og segði við hann, Far tær út 13 Og við hitt annað skiftið varð
úr landi tínum, og frá ættarfólki Jóseph gjørdur kunnur fyri brøðr167
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um sínum ; og ættarfólk Jósephs einast aftur, sigandi, Harrar, tit
varð gjørt Pharao kunnugt.
eru brøður ; hví gera tit órætt hvør
14 Tá sendi Jóseph, og kallaði móti øðrum?
faðir sín Jácob til sín, og alt ætt- 27 Men hann sum gjørdi næsta
arfólk sítt, trísinstjúgu og fimtan sínum órætt stoytti hann burtur,
sigandi, Hvør gjørdi teg ein stjórnsálir.
15 So Jácob fór niður inn í ara og ein dómara yvir okkum ?
Egyptaland, og doyði, hann, og 28 Vilt tú drepa meg, eins og tú
fedrar várir,
gjørdirt Egyptan í gjár ?
16 Og vórðu bornir yvir inn í 29 Tá flýddi Móses við hesa
Sy´-chem, og lagdir í gravhýsið framsøgn, og varð ein útlendingsum Ábraham keypti fyri peninga- ur í landi Ma´-di-an-s, hvar hann
upphædd av sonum Em´-mor-s, gat tveir synir.
30 Og tá ið fjøruti ár vóru útliðfaðir Sy´-chem-s.
17 Men tá ið tíðin fyri fyrijátt- in, birtist fyri honum í oyðimørk
anini nærkaðist, sum Guð hevði Si´-na-fjals ein eingil Harrans í
svorið til Ábrahams, vaks fólkið einum eldsloga í einum runni.
31 Tá ið Móses sá tað, undraðog margfaldaðist í Egyptalandi,
18 Til ein annar kongur reis ist hann á sjónina : og sum hann
upp sum kendi ikki Jóseph.
nærkaðist at skoða tað, kom rødd
19 Hin sami fór sniðfundiga við Harrans til hansara,
ættarfólki várum, og handfór ónt 32 Sigandi, Eg eri Guð fedra
fedrar várar, so at teir kastaðu út tína, Guð Ábrahams, og Guð
ungu børn síni, til tess endamáls Ísaacs, og Guð Jácobs. Tá nøtraði
tey máttu ikki livað.
Móses, og tordi ei líta at.
20 Á hvørji tíð Móses varð fødd- 33 Tá segði Harrin til hansara :
ur, og var avbera fagur, og fostr- Tak av skógvar tínar frá fótum tínaður upp í húsi faðirs síns tríggjar um : tí staðurin hvar tú stendurt
mánaðir :
er heilag jørð.
21 Og tá ið hann var kastaður 34 Eg havi sæð, eg havi sæð
út, tók dóttir Pharaos hann upp, líðing fólks míns sum er í Egyptaog fostraði hann sum sín egna son. landi, og eg havi hoyrt stynjan
22 Og Móses varð lærdur í øll- teirra, og eri komin niður at fría
um vísdómi Egyptanna, og var tey út. Og nú, kom, eg vil senda
teg inn í Egyptaland.
máttugur í orðum og í gerðum.
23 Og tá ið hann var full fjøruti 35 Henda Móses hvønn teir
ára gamalur, kom tað inn í hjarta vístu burtur, sigandi, Hvør gjørdi
hans at vitja brøður sínar børn teg ein stjórnara og ein dómara?
hin sama sendi Guð at vera ein
Ísraels.
24 Og síggjandi ein teirra líð- stjórnari og ein útfríari við hendi
andi órætt, vardi hann hann, og tess eingils sum birtist honum í
hevndi hann sum varð kúgaður, runninum.
og sló Egyptan :
36 Hann førdi teir út, eftir at
25 Tí hann helt at brøður hans- hann hevði sýnt undur og tekin í
ara vildu havt skilt hvussu ið Guð Egyptalandi, og í Reyðahavinum,
við hond hansara vildi útfría teir : og í oyðimørkini fjøruti ár.
37 ¶ Hesin er tann Móses,
men teir skiltu ikki.
26 Og dagin eftir sýndi hann sum segði við børn Ísraels : Ein
seg sjálvan fyri teimum sum teir prophet skal Harrin Guð tykkara
trætaðust, og vildi havt latið teir reisa upp tykkum av brøðrum
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tykkara, mær líkan; hann skulu ikki í templum gjørdum við hondum ; sum sigur propheturin,
tit hoyra.
38 Hesin er hann, sum var í 49 Himin er tróna mín, og jørð
kirkjuni í oyðimørkini við eingl- mín skammul : hvat hús vilja tit
inum sum talaði til hansara á byggja mær ? sigur Harrin: ella
fjallinum Si´-na, og við fedrum hvør er staður hvíldar mínar ?
várum : hvør móttók hinar lívligu 50 Hevur ikki hond mín gjørt
allar hesar lutir ?
oraklar at geva til okkara :
39 Hvønn fedrar várir vildu ikki 51 ¶ Tykkara harðsvíraðu og
lýða, men stoyttu hann frá sær, og óumskornu í hjarta og oyrum, tit
í hjørtum sínum vendu aftur inn í standa altíð ímóti Heilaga Andanum : sum fedrar tykkara gjørdu,
Egyptaland,
40 Sigandi við Aaron: Ger okkum soleiðis gera tit.
gudar at fara undan okkum: tí hvat 52 Hvønn av prophetunum hava
hesum Mósesi viðvíkur, sum førdi ikki fedrar tykkara atsøkt ? og teir
okkum út úr Egyptalandi, vit vita hava vigið teir sum frammanundan sýndu komu Hins Rættvísa; av
ikki hvat er vorðið av honum.
41 Og teir gjørdu ein kálv í teim hvørjum tit hava verið nú svíkjardøgum, og ofraðu skurðgudinum arnir og myrðararnir :
sláturoffur, og fegnaðust í verkum 53 Hvørjir móttikið hava lógina við medvirkan eingla, og hava
egnu handa sína.
42 Tá vendi Guð, og gav teir ikki hildið hana.
upp at tilbiðja herlið himins ; sum 54 ¶ Tá ið teir hoyrdu hesar
tað stendur skrivað í bók prophet- lutir, vórðu teir skornir at hjartaanna : O tit hús Ísraels, hava tit num, og teir gríslaðu ímóti honum
ofrað til mín vigin djór og slátur- við tonnum sínum.
offur yvir skeiðið á fjøruti ár í oyði- 55 Men hann, verandi fullur
av Heilaga Andanum, hugdi upp
mørkini ?
43 Ja, tit tóku upp tabernakk- støðufastliga inn í himin, og sá
ul Molochs, og stjørnu Rem´- dýrd Guðs, og Jesus standandi
phan-s guds tykkara, myndir sum við høgru hond Guðs.
tit gjørdu at tilbiðja tær : og eg 56 Og segði, Sí, eg síggi himnarvil bera tykkum burtur handan nar opnaðar, og Menniskjusonin
standandi við høgru hond Guðs.
Babylon.
44 Fedrar várir høvdu vitnis- 57 Tá rópaðu teir út við harðari
burðar-tabernaklið í oyðimørkini, rødd, og stappaðu oyru síni, og
eins og hann hevði fyriskipað, runnu uppá hann við einum ljómi,
talandi við Móses, at hann skuldi 58 Og kastaðu hann út úr staðigera tað samsvarandi við sniðið num, og steinaðu hann : og vitnini
løgdu klæðir síni niður við føtursum hann hevði sæð.
45 Hvørt eisini fedrar várir ið nar á einum ungum manni, hvørs
komu aftaná førdu inn við Jesusi navn var Saulus.
inn í ogn Heidninganna, hvørjar 59 Og teir steinaðu Stephan,
Guð dreiv út undan andliti fedra sum hann kallaði uppá Guð, sigandi, Harri Jesus, tak ímóti anda
vára, at døgum Dávids ;
46 Hvør fann yndi frammi fyri mínum.
Guði, og tráaði at finna eitt taber- 60 Og hann knelaði niður, og
rópaði við harðari rødd : Harri,
nakkul fyri Guð Jácobs.
47 Men Sálomon bygdi honum legg ikki hesa synd afturat rokneitt hús.
ing teirra. Og tá ið hann hevði
48 Hvussu so er býr hin Hægsti sagt hetta, sovnaði hann.
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Christs, vórðu tey doypt, bæði
KAPITUL 8
menn og kvinnur.
G Saulus var samtykjandi at 13 Tá trúði Símon sjálvur eisini :
deyða hansara. Og á teirri og tá ið hann var doyptur, helt
tíð var mikil atsókn ímóti kirkjuni hann áfram við Philippusi, og
sum var í Jerusalem ; og tey vórðu undraðist, skoðandi kraftaverkini
øll spjødd umkring út gjøgnum og tekinini sum vórðu gjørd.
umráðini av Judæu og Sa-ma´-ri-u, 14 Nú, tá ið apostlarnir sum vóru
í Jerusalem hoyrdu at Sa-ma´-ri-a
uttan apostlarnir.
2 Og gudshugaðir menn bóru hevði tikið við orði Guðs, sendu
Stephan til gravleggingar hans, og teir til teirra Pætur og Jóhannes :
hildu mikið harmljóð yvir honum. 15 Hvørjir, tá ið teir vóru kom3 Hvat Saulusi viðvíkur, hann nir oman, bóðu fyri teimum, at tey
framdi oyðilegging av kirkjuni, máttu móttaka Heilaga Andan:
farandi inn í hvørt hús, og hálan- 16 (Tí sum enn var var hann
di menn og kvinnur yvirgav tey í fallin uppá ongan av teimum :
einans at tey vóru doypt í navni
fongsul.
4 Tessvegna fóru teir sum vórðu Harrans Jesu.)
spjaddir umkring allar staðir præ- 17 Tá løgdu teir hendur sínar
á tey, og tey móttóku Heilaga
dikandi orðið.
5 Tá fór Philippus oman til Andan.
Sama´-ri-u staðar, og prædikaði 18 Og tá ið Símon sá at gjøgnum álegging av hondum apostlteimum Christ.
6 Og fólkið við einum samljómi anna varð Heilagi Andin givin,
gav gætur eftir teim lutum sum beyð hann teim pening,
Philippus talaði, hoyrandi og 19 Sigandi, Gevið mær eisini
síggjandi kraftaverkini sum hann hesa kraft, at á hvønnsumhelst
ið eg leggi hendur, hann má mótgjørdi.
7 Tí óreinir andar, geylandi við taka Heilaga Andan.
harðari rødd, komu út úr mong- 20 Men Pætur segði við hann,
um sum vóru heltikin við teimum: Peningur tín glatist við tær, av tí
og mong tikin við lamningum, og at tú hevurt hugsað at gáva Guðs
kann verða keypt við peningi.
sum vóru lamin, vórðu grødd.
8 Og tað var mikil frøi í hasum 21 Tú hevurt hvørki part ella
lut í hesi søk : tí hjarta títt er ikki
staði.
9 Men har var ein ávísur maður, rætt í eygsjón Guðs.
kallaður Símon, sum framman- 22 Vend um tessvegna frá hesi
undan í hinum sama staði brúkti vondsku tíni, og bið Guð, um
gand, og forheksaði fólkið av Sa- møguliga hugsan hjarta tíns má
ma´-ri-u, setandi fram at sjálvur verða fyrigivin tær.
23 Tí eg varnist at tú ert í galli
hann var einhvør mikil :
10 Hvørjum tey øll góvu gætur, beiskleiks, og í fjøtri misgerðar.
frá hinum minsta til hins størsta, 24 Tá svaraði Símon, og segði,
sigandi, Hesin maður er hin mikla Biðið tit til Harrans fyri mær, at
eingin av hesum lutum sum tit
kraft Guðs.
11 Og honum góvu tey øll far, hava talað komi uppá meg.
av tí at í langa tíð hann hevði for- 25 Og teir, tá ið teir høvdu
vitnað og prædikað orð Harrans,
heksað tey við gandum.
12 Men tá ið tey trúðu Philippusi vendu aftur til Jerusalem, og præprædikandi lutirnar viðvíkjandi dikaðu gleðiboðskapin í mongum
kongadømi Guðs, og navni Jesu bygdum hjá Sa-mar-i-tan´-ar-unum.
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GERNINGARNIR 9

26 Og eingil Harrans talaði vatn ; hvat forðar mær at verða
við Philippus, sigandi, Reis teg, doyptur ?
og far suðureftir at veginum sum 37 Og Philippus segði : Um
fer oman frá Jerusalem til Ga´-za, tú trýrt við øllum hjarta tínum,
kanst tú. Og hann svaraði og
sum er oyðimørk.
27 Og hann reistist og fór : og, segði, Eg trúgvi at Jesus Christus
sí, ein maður úr E-thi-o´-pi-u, ein er Sonur Guðs.
hirðmaður av miklum myndug- 38 Og hann beyð vagninum at
leika undir Can-da´-ce, drotning standa stillur : og teir fóru niður
E-thi-o´-pi-ar-anna, hvør hevði báðir inn í vatnið, bæði Philippus
ábyrgdina av øllum dýrgripum og hirðmaðurin ; og hann doypti
hennara, og var komin til Jeru- hann.
39 Og tá ið teir vóru komnir
salem fyri at tilbiðja,
28 Var áleiðis aftur, og sitandi í upp út úr vatninum, rykti Andi
Harrans Philippus burtur, at
vagni sínum las E-sai´-as prophet.
29 Tá segði Andin við Philipp- hirðmaðurin sá hann ei meira; og
us, Far nær, og sameina teg til hann fór á leið síni fagnandi.
40 Men Philippus varð funnin
hesa vagns.
30 Og Philippus rann hagar í A-zo´-tus : og farandi ígjøgn prætil hansara, og hoyrdi hann lesa dikaði hann í øllum staðunum, til
E-sai´-as prophet, og segði, Skilurt hann kom til Cæ-sa-re´-u.
tú hvat tú lesurt ?
KAPITUL 9
31 Og hann segði, Hvussu kann
G Saulus, enn froysandi út
eg, uttan onkur maður skuldi
hóttanum og slátran ímóti
vegleitt meg ? Og hann tráaði
Philippus at hann vildi koma lærusveinum Harrans, fór til
høvuðsprestsins,
upp og sita hjá sær.
32 Staður skriftarinnar sum 2 Og tráaði av honum brøv til
hann las var hesin, Hann varð Damascus til synagoganna, at
leiddur sum ein seyður til slátr- um hann fann nakran tilhoyrandi
anarinnar ; og líkasum eitt lamb hesum vegi, hvørt tey vóru menn
málleyst frammi fyri klippara ella kvinnur, hann mátti føra tey
sínum, svá læt hann ei upp munn bundin til Jerusalem.
3 Og sum hann ferðaðist, kom
sín:
33 Í eyðmýking hansara varð hann nær Damascus : og brádliga
dómur hansara tikin burtur ; og skein tað runt umkring hann eitt
hvør skal kunngera ætt hanara ? ljós frá himni :
4 Og hann fell til jarðarinnar,
tí lív hansara er tikið frá jørðini.
34 Og hirðmaðurin tók til orða og hoyrdi eina rødd sigandi við
við Philippus, og segði, Eg biði seg, Saulus, Saulus, hví søkirt tú
teg, um hvønn talar propheturin at mær ?
hetta ? um seg sjálvan, ella um 5 Og hann segði, Hvør ert tú,
Harri ? Og Harrin segði, Eg eri
onkran annan mann?
35 Tá læt upp Philippus munn Jesus hvørjum tú søkirt at : tað
sín, og byrjaði við hinum sama verður torført hjá tær at sparka
skriftstaði, og prædikaði honum ímóti broddunum.
6 Og hann, skelvandi og ovJesus.
36 Og sum teir fóru á leið síni, farin, segði, Harri, hvat vilt tú
komu teir at einum ávísum vatni : hava meg at gera ? Og Harrin
og hirðmaðurin segði : Sí, her er segði við hann, Reis teg, og far inn
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Umvending & dópur Saulusar

í staðin, og tað skal verða sagt tær birtist tær á veginum sum tú komhvat tú mást gera.
st, hevur sent meg, at tú máttirt
7 Og menninir sum ferðaðust móttaka sjón tína, og verða fyltur
við honum stóðu málleysir, hoyr- við Heilaga Andanum.
andi eina rødd, men síggjandi 18 Og í stundini fullu tað frá
eygum hansara sum høvdu tað
ongan mann.
8 Og Saulus reistist frá jørðini ; verið skøl : og hann móttók sjón
og tá ið eygu hansara vóru opnað, við tað sama, og reistist, og varð
sá hann ongan mann: men teir doyptur.
leiddu hann við hondini, og førdu 19 Og tá ið hann hevði móttikhann inn í Damascus.
ið mat, styrknaðist hann. Tá varð
9 Og hann var tríggjar dag- Saulus ávísar dagar hjá lærusveinar uttan sjón, og hvørki át ella unum sum vóru í Damascus.
drakk.
20 Og beinanvegin prædikaði
10 ¶ Og tað var ein ávísur hann Christ í synagogunum, at
lærusveinur í Damascus, nevndur hann er Sonur Guðs.
An-a-nï´-as; og til hansara segði 21 Men allir sum hoyrdu hann
Harrin í eini sjón, An-a-nï´-as. Og vórðu ovfarnir, og søgdu ; Er ikki
hann segði, Sí, eg eri her, Harri.
hesin hann sum oyddi tey sum
11 Og Harrin segði við hann, kallaðu á hetta navn í Jerusalem,
Reis teg, og far inn í gøtuna sum og kom higar fyri tað endamál,
er kallað Beina, og fregnast í at hann mátti føra tey bundin til
húsi Judasar eftir einum kallað- høvuðsprestanna?
um Saulusi, frá Tarsus : tí, sí, 22 Men Saulus øktist tess meir í
styrki, og ørkymlaði Jødarnar sum
hann biður.
12 Og hevur sæð í eini sjón ein dvaldust í Damascus, prógvandi
mann nevndan An-a-nï´-as kom- at hesin er sjálvastur Christus.
andi inn, og leggjandi hond sína á 23 ¶ Og eftir at mangir dagar
hann, at hann mátti móttaka sjón vóru uppfyltir, løgdu Jødarnir ráð
at drepa hann:
sína.
13 Tá svaraði An-a-nï´-as: Harri, 24 Men teirra liggjan á lúr
eg havi hoyrt av mongum um varð kunnug fyri Saulusi. Og teir
henda mann, hvussu mikið ilt vaktaðu portrini dag og nátt fyri
hann hevur gjørt ímóti heilagu at drepa hann.
tínum í Jerusalem :
25 Tá tóku lærusveinarnir hann
14 Og her hevur hann mynd- á nátt, og lestu hann niður við
ugleika frá høvuðsprestunum at múrin í eini kurv.
26 Og tá ið Saulus var komin til
binda øll sum kalla á navn títt.
15 Men Harrin segði við hann, Jerusalem, kannaði hann at samFar leið tína : tí hann er mær eitt eina seg til lærusveinanna : men
útvalt ílat, at bera navn mítt fram teir vóru allir ræddir fyri honum,
fyri Heidningarnar, og kongar, og og trúðu ikki at hann var ein
børn Ísraels :
lærusveinur.
16 Tí eg vil sýna honum hvus- 27 Men Barnabas tók hann,
su miklar lutir hann má líða fyri og førdi hann til apostlanna, og
navns míns søk.
kunngjørdi teim hvussu hann
17 Og An-a-nï´-as fór leið sína, hevði sæð Harran á veginum, og
og fór inn í húsið ; og leggjandi at hann hevði talað til hansara,
hendur sínar á hann, segði, Bróðir og hvussu hann hevði prædikað
Saulus, Harrin, enntá Jesus, sum djarvliga í Damascus í Jesu navni.
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Pætur vekur upp Tabithu frá deyðum

28 Og hann var hjá teimum, kamarið : og allar einkjurnar stóðu
komandi inn og farandi út í Jeru- hjá honum grátandi, og sýnandi
kyrtlarnar og klæðini sum Dorcas
salem.
29 Og hann talaði djarvliga í gjørdi, meðan hon var hjá teimnavni Harrans Jesu, og kjakað- um.
ist ímóti Grikkunum : men teir 40 Men Pætur sendi tey øll
gingu um fyri at vega hann.
fram, og knelaði niður, og bað ;
30 Sum tá ið brøðurnir vitstu, og vendandi sær at líkinum segði,
teir førdu hann oman til Cæ-sa-re´- Tabitha, reis teg. Og hon læt upp
u, og sendu hann fram til Tarsus. eygu síni : og tá ið hon sá Pætur,
31 Tá høvdu kirkjurnar hvíld settist hon upp.
út gjøgnum alla Judæu og Galileu 41 Og hann gav henni hond
og Sa-ma´-ri-u, og vórðu uppbygd- sína, og lyfti hana upp, og tá ið
ar ; og gangandi í ótta Harrans, og hann hevði kallað tey heilagu og
í uggan Heilaga Andans, vórðu einkjurnar, setti hana fram livandi.
42 Og tað varð kunnugt út
margfaldaðar.
32 ¶ Og tað bar á, sum Pætur gjøgnum alla Joppe ; og mong
fór út gjøgnum øll umráðir, kom trúðu á Harran.
hann oman eisini til hinna heilagu 43 Og tað bar á, at hann dvaldi
mangar dagar í Joppe hjá einum
sum búðu í Lyd´-du.
33 Og har fann hann ein ávís- Símoni einum garvara.
an mann nevndan Æ-ne´-as, sum
KAPITUL 10
hevði passað song sína átta ár, og
A Ð var ein ávísur maður í
var sjúkur av lamninginum.
Cæ-sa-re´-u kallaður Corneli34 Og Pætur segði við hann,
Æ-ne´-as, Jesus Christus ger teg us, ein hundraðsovasti av liðinum
frískan: reis teg, og reið upp song kallað hitt Italiska liðið,
2 Ein gudshugaður maður, og
tína. Og hann reistist alt fyri eitt.
35 Og øll sum búðu í Lyd´-du ein sum óttaðist Guð við øllum
og Sar´-on sóu hann, og vendu til húsi sínum, sum gav nógvar
olmussur til fólksins, og bað til
Harrans.
36 ¶ Nú, tað var í Joppe ein Guðs altíð.
ávís lærusveinka nevnd Tabitha, 3 Hann sá í eini sjón týðiliga
sum við týðing er kallað Dorcas : umkring hin níggjunda tíma daghenda kvinna var full av góðum sins ein eingil Guðs komandi inn
verkum og olmussugerðum sum til sín, og sigandi við hann, Cornelius.
hon gjørdi.
37 Og tað bar á í teimum døg- 4 Og tá ið hann hugdi á hann,
um, at hon varð sjúk, og doyði : varð hann ræddur, og segði, Hvat
hvørja, tá ið tey høvdu tváað, tey er tað, Harri ? Og hann segði við
hann, Bønir tínar og olmussur
løgdu hana í eitt ovara kamar.
38 Og við tað at Lyd´-da var tínar eru komnar upp fyri eina
nær við Joppe, og lærusveinarnir áminning frammi fyri Guði.
høvdu hoyrt at Pætur var har, 5 Og send nú menn til Joppe,
sendu teir tveir menn til hansara, og kalla eftir einum Símoni, hvørs
tráandi hann at hann vildi ikki tilnavn er Pætur :
6 Hann hevur innivist hjá einum
drála at koma til teirra.
39 Tá reistist Pætur og fór við Símoni einum garvara, hvørs hús
teimum. Tá ið hann var komin, er við sævarstrondina : hann skal
førdu tey hann inn í hitt ovara siga tær hvat tú áttirt at gera.
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Pætur sær eina sjón & prædikar

7 Og tá ið eingilin sum talaði tær oman, og gakk við teim, einkvið Cornelius var farin avstað, ið ivandi : tí eg havi sent teir.
kallaði hann tveir av húshalds- 21 Tá fór Pætur oman til manntænarum sínum, og ein fróman anna sum vóru sendir til hansara
hermann av teimum sum vartaðu frá Corneliusi ; og segði, Sí, eg
eri hann hvønn tit søkja: hvør er
um hann áframhaldandi ;
8 Og tá ið hann hevði kunn- grundin fyri hví tit eru komnir ?
gjørt teimum allar hesar lutir, 22 Og teir søgdu, Hundraðsovastin Cornelius, ein rættvísur
sendi hann teir til Joppe.
9 ¶ Um morgunin, sum teir maður, og ein sum óttast Guð, og
fóru á ferð síni, og nærkaðust av góðum ummæli millum alrar
staðinum, fór Pætur upp á takið Jøda tjóðar, varð varslaður frá
at biðja umkring hin sætta tíman : Guði við einum heilagum eingli
10 Og hann gjørdist sera svang- at senda eftir tær inn í hús síni, og
ur, og vildi havt etið : men meðan at hoyra orð av tær.
tey gjørdu til reiðar, fell hann inn 23 Tá kallaði hann teir inn, og
gav teim innivist. Og um morguní eina transu,
11 Og sá himin upplatnan, og in fór Pætur avstað við teimum,
eitt ávíst ílat dalandi at sær, sum og ávísir brøður frá Joppe fylgdust
hevði tað verið ein stórur dúkur, við teimum.
knýttur við hini fýra hornini, og 24 Og morgunin eftir komu teir
inn í Cæ-sa-re´-u. Og Cornelius
sigin niður til jarðarinnar :
12 Hvarí vóru alskyns fýrføtt bíðaði eftir teim, og hevði kallað
djór jarðarinnar, og villini djór, og saman skyldmenn sínar og næru
vinir.
skriðkykt, og fuglar luftarinnar.
13 Og tað kom ein rødd til hans- 25 Og sum Pætur var komandi
ara : Reis teg, Pætur ; drep, og et. inn, møtti Cornelius honum, og
14 Men Pætur segði, Ei so, fell niður við føtur hansara, og
Harri ; tí eg havi aldri etið nakað tilbað hann.
26 Men Pætur tók hann upp,
sum er algongt ella óreint.
15 Og røddin talaði við hann aft- sigandi, Statt upp ; eg sjálvur eisur aðru ferðina, Hvat Guð hevur ini eri ein maður.
27 Og sum hann talaði við hann,
reinsað, tað kalla ikki tú algongt.
16 Hetta varð gjørt trísinnis : og fór hann inn, og fann mong sum
ílatið varð móttikið upp aftur inn vóru komin saman.
28 Og hann segði við tey : Tit
í himin.
17 Nú, meðan Pætur ivaðist í vita hvussu ið tað er ein ólógligur
sær sjálvum, hvat henda sjón sum lutur hjá einum manni sum er ein
hann hevði sæð, skuldi merkt, sí, Jødi at halda samlag, ella koma
menninir sum vóru sendir frá til eins av aðrari tjóð ; men Guð
Corneliusi, høvdu uppspurt hús hevur sýnt mær at eg skuldi ikki
Símonar, og stóðu frammi fyri kalla nakran mann algongdan ella
óreinan.
portrið,
18 Og kallaðu, og spurdu hvørt 29 Tessvegna kom eg til tykkara
Símon, sum varð tilnevndur Pæt- uttan andmæling, so skjótt sum
eg varð sendur eftir : eg spyrji
ur, hevði innivist har.
19 ¶ Meðan Pætur hugsaði um tessvegna fyri hvørja ætlan tit
sjónina, segði Andin við hann: Sí, hava sent eftir mær ?
30 Og Cornelius segði, Fýra
tríggir menn søkja teg.
20 Reis teg tessvegna, og kom dagar síðan var eg fastandi inntil
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Christ fyri Corneliusi & samlagi

henda tíma ; og við hin níggjunda 41 Ikki fyri øllum fólkinum, men
tíma bað eg í húsi mínum, og, sí, vitnum útvald frammanundan
ein maður stóð frammi fyri mær í av Guði, enntá fyri okkum, sum
bjørtum klædnaði,
ótu og drukku við honum eftir at
31 Og segði, Cornelius, bøn tín hann reis frá hinum deyðu.
er hoyrd, og olmussur tínar eru 42 Og hann beyð okkum at præhavdar í endurminning í eygsjón dika fólkinum, og at vitna at tað
Guðs.
er hann sum varð tilskilaður av
32 Send tessvegna til Joppe, og Guði at vera Dómarin av livandi
kalla higar Símon, hvørs tilnavn og deyðum.
er Pætur ; hann hevur innivist í 43 Til hansara geva allir prohúsinum hjá einum Símoni, ein- phetarnir vitnisburð, at gjøgnum
um garvara, við sævarstrondina : navn hansara hvørsumhelst ið
hvør, tá ið hann kemur, skal tala trýr á hann skal móttaka eftirfyri tær.
geving av syndum.
33 Alt fyri eitt tessvegna sendi 44 ¶ Meðan Pætur enn talaði
eg til tín ; og tú hevurt gjørt væl at hesi orðini, fell Heilagi Andin á
tú ert komin. Nú, tessvegna eru øll tey sum hoyrdu orðið.
vit øll her til staðar frammi fyri 45 Og teir av umskeringini
Guði, at hoyra allar lutir sum eru sum trúðu vórðu ovfarnir, so
bodnir tær av Guði.
mangir sum komu við Pæturi, av
34 ¶ Tá læt upp Pætur munn tí at á Heidningarnar eisini varð
sín, og segði, Av sonnum varnist helt út gáva Heilaga Andans.
eg at Guð er eingin metari av 46 Tí teir hoyrdu tey tala við
tungum, og hámeta Guð. Tá tók
persónum :
35 Men í hvørji tjóð hann sum Pætur til orða,
óttast hann, og virkar rættvísi, er 47 Kann nakar maður sýta vatni,
at hesi skuldu ikki verðið doypt,
góðtikin hjá honum.
36 Hitt orðið sum Guð sendi hvørji móttikið hava Heilaga
børnum Ísraels, prædikandi frið Andan eins væl sum vit ?
við Jesusi Christi : (hann er Harri 48 Og hann beyð tey at verða
doypt í navni Harrans. Tá bóðu
alra :)
37 Tað orðið, sigi eg, kenna tit, tey hann at dvølja ávísar dagar.
hvørt kunngjørt varð út gjøgnum
KAPITUL 11
alla Judæu, og byrjaði frá Galileu,
G apostlarnir og brøðurnir
eftir tann dópin hvønn Jóhannes
sum vóru í Judæu hoyrdu at
prædikaði ;
38 Hvussu Guð salvaði Jesus úr Heidningarnir høvdu eisini tikið
Nazareth við Heilaga Andanum við orði Guðs.
og við kraft : hvør fór um gerandi 2 Og tá ið Pætur var komin niðgott, og grøðandi øll sum vóru an til Jerusalem, trætaðu teir sum
kúgað av djevlinum ; tí Guð var vóru av umskeringini við hann,
3 Sigandi, Tú fórt inn til óumvið honum.
39 Og vit eru vitnir um allar lut- skorinna manna, og átst við teim.
ir sum hann gjørdi bæði í landi 4 Men Pætur fór yvir málið frá
Jødanna, og í Jerusalem ; hvønn byrjanini, og greiddi teimum frá
tí eftir raðfylgju, sigandi,
teir vógu og hongdu á eitt træ :
40 Hann reisti Guð upp hin 5 Eg var í staðinum Joppe í bøn:
triðja dagin, og sýndi hann opin- og í eini transu sá eg eina sjón,
Eitt ávíst ílat dala, sum hevði tað
lýsliga ;
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Pætur heldur verndarrøðu sína

verið ein stórur dúkur, sigin niður hildu teir tøgn síni, og dýrðmettu
frá himni eftir fýra hornum ; og Guð, sigandi, Tá hevur Guð eisini
tað kom enntá til mín:
til Heidninganna veitt umvending
6 Eftir hvørjum, tá ið eg hevði til lívs.
fest eygu míni á tað, eg gav ans, 19 ¶ Nú, teir sum vórðu spjaddir
og sá ferføtt djór jarðarinnar, og umkring við atsóknina sum reis
villini djór, og skriðkykt, og fuglar upp umkring Stephan, ferðaðust
luftarinnar.
so langt sum til Phø-ni´-ci-u, og
7 Og eg hoyrdi eina rødd sigandi Cýpros, og An-ti-o´-chi-u, prædikvið meg: Reis teg, Pætur; drep og et. andi orðið fyri ongum uttan Jød8 Men eg segði, Ei so, Harri : tí unum einans.
einkið algongt ella óreint hevur á 20 Og summir av teimum vóru
nøkrum sinni komið inn í munn menn úr Cýpros og Cy-re´-ne,
mín.
sum, tá ið teir vóru komnir til An9 Men røddin svaraði mær ti-o´-chi-u, talaðu fyri Grikkunum,
aftur frá himni, Hvat Guð hevur prædikandi Harran Jesus.
reinsað, tað kalla ikki tú algongt.
21 Og hond Harrans var við
10 Og hetta varð gjørt tríggjar teimum : og eitt mikið tal trúði,
ferðir : og allir vórðu drignir upp og vendi til Harrans.
22 ¶ Tá komu tíðindir um hesaftur inn í himin.
11 Og, sí, alt fyri eitt vóru tað ar lutir at oyrunum á kirkjuni sum
tríggir menn longu komnir at hús- var í Jerusalem : og teir sendu fram
unum hvar eg var, sendir frá Cæ- Barnabas, at hann skuldi fara so
langt sum til An-ti-o´-chi-u.
sa-re´-u til mín.
12 Og andin beyð mær fara við 23 Hvør, tá ið hann kom, og
teim, einkið ivandi. Harafturat hevði sæð náði Guðs, varð glaður,
hesir seks brøður komu við mær, og formanaði teir allar, at við avog vit fóru inn í hús mansins :
ráðing hjartans teir vildu halda
13 Og hann sýndi okkum fast at Harranum.
hvussu hann hevði sæð ein eingil í 24 Tí hann var ein góður maðhúsum sínum, sum stóð og segði ur, og fullur av Heilaga Andanum
við hann, Send menn til Joppe, og og av trúgv : og mikið fólk varð
kalla eftir Símoni, hvørs tilnavn lagt afturat Harranum.
er Pætur ;
25 Tá fór Barnabas avstað til
14 Hvør skal siga tær orð, við Tarsus, fyri at søkja Saulus :
hvørjum tú og alt hús títt skulu 26 Og tá ið hann hevði funnið
verða frelst.
hann, førdi hann hann til An-ti15 Og sum eg byrjaði at tala, och´-i-u. Og tað bar á, at eitt heilt
fell Heilagi Andin á tey, eins og á ár savnaðu teir seg saman við
okkum at byrja við.
kirkjuni, og lærdu væl av fólki.
16 Tá mintist eg aftur orðið hjá Og lærusveinarnir vórðu kallaðir
Harranum, hvussu ið hann segði, Christnir fyrst í An-ti-o´-chi-u.
Jóhannes víst doypti við vatni ; 27 ¶ Og í hesum døgum komu
men tit skulu verða doyptir við prophetar úr Jerusalem til An-ti-o´Heilaga Andanum.
chi-u.
17 Við tað tá at Guð gav teim- 28 Og har stóð upp ein av teimum hina líku gávu sum hann gav um nevndur A´-ga-bus, og uppmálokkum, hvørjum trúðu á Harran aði eftir andanum at tað skuldi
Jesus Christ ; hvat var eg, at eg verða mikil svøltur út gjøgnum
kundi standa ímóti Guði ?
allan heimin: hvørt hendi á døg18 Tá ið teir hoyrdu hesar lutir, um Claudiusar Cæsars.
176

HEILAGA_BIBLIA_NT.indd 176

02-07-2010 18:45:46

Fongslan Pæturs & útfrían

GERNINGARNIR 12

29 Lærusveinarnir, hvør maður
eftir sínum førimuni, gjørdu tá av
at senda neyðhjálp til brøðranna
sum dvaldust í Judæu :
30 Hvørt teir eisini gjørdu, og
sendu tað til hinna elstu við hondum Barnabasar og Saulusar.

komu teir at jarnportrinum sum
leiðir til staðarins ; hvørt opnaðist fyri teim av sær sjálvum : og
teir fóru út, og fóru áfram gjøgnum eina gøtu ; og við tað sama fór
eingilin frá honum.
11 Og tá ið Pætur var komin
til sín sjálvs, segði hann: Nú veit
KAPITUL 12
eg við vissu, at Harrin hevur sent
Ú, um ta tíðina rætti Heród- eingil sín, og hevur útfríað meg út
es kongur fram hendur sínar út hond Heródesar, og frá allari
væntan Jødafólksins.
at plága ávís av kirkjuni.
2 Og hann drap Jácob bróður 12 Og tá ið hann hevði umhugsað henda lut, kom hann til húsar
Jóhannesar við svørðinum.
3 Og av tí at hann sá tað tokn- Mariu móður Jóhannesar, hvørs
aði Jødunum, fór hann longur at tilnavn var Markus ; hvar mong
taka Pætur eisini. (Tá vóru dagar- vóru savnað saman biðjandi.
13 Og sum Pætur bankaði á hurð
nir av ósúrgaðum breyði.)
4 Og tá ið hann hevði handtikið portursins, kom ein genta at gáa
hann, setti hann hann í fongsul, hvør tað var, nevnd Rhoda.
og gav hann yvir til fýra fjór- 14 Og tá ið hon kendi røddina
mannavaktir av hermonnum at á Pæturi, opnaði hon ikki portrið
varða hann ; ætlandi eftir Páskir fyri gleði, men rann inn, og segði
frá hvussu Pætur stóð frammi fyri
at føra hann fram fyri fólkið.
5 Pætur tessvegna varð hildin í portrið.
fongsli : men bøn varð gjørd utt- 15 Og tey søgdu við hana, Tú
an íhald av kirkjuni til Guðs fyri ert óð. Men hon støðugliga váttaði at tað var enntá soleiðis. Tá
honum.
6 Og tá ið Heródes vildi havt søgdu tey, Tað er eingil hans.
ført hann fram, hina somu nátt 16 Men Pætur helt áfram at
svav Pætur millum tveggja her- banka : og tá ið tey høvdu latið
manna, bundin við tveimum ket- upp dyrnar, og sóu hann, vórðu
um : og vaktarmenninir frammi tey ovfarin.
17 Men hann, gerandi tekin
fyri dyrnar varðaðu fongslið.
7 Og, sí, eingil Harrans kom upp- til teirra við hondini at halda
á hann, og eitt ljós skein í fongsli- tøgn síni, klárlegði teim hvussu
num : og hann sló Pætur á síðuna, Harrin hevði ført hann út úr
og reisti hann upp, sigandi, Reis fongslinum. Og hann segði, Farið
teg upp skundiliga. Og ketur hans- og sýnið Jácobi hesar lutir, og fyri
ara fullu av frá hondum hansara. brøðrunum. Og hann fór avstað,
8 Og eingilin segði við hann, og fór inn í ein annan stað.
Gyrð teg, og bint á sandalur tínar. 18 Nú, so skjótt sum tað var
Og hann so gjørdi. Og hann sigur dagur, varð tað eingin smávegis
við hann: Smoygg klæði títt um røringur millum hermannanna,
hvat var vorðið av Pæturi.
teg, og fylg mær.
9 Og hann fór út, og fylgdi 19 Og tá ið Heródes hevði leitað
honum ; og vitsti ikki at tað var eftir honum, og fann hann ikki,
satt sum varð gjørt av einglinum ; rannsakaði hann varðmenninar, og
beyð at teir skuldu verða tiknir av
men helt hann sá eina sjón.
10 Tá ið teir vóru farnir fram- lívi. Og hann fór oman frá Judæu
við hini fyrstu og hini aðru vakt, til Cæ-sa-re´-u, og varð verandi har.
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20 ¶ Og Heródes var ógvuliga
ónøgdur við teir úr Týrus og Si´don : men teir komu við einum
ljómi til hansara, og, havandi gjørt
Blas´-tus kamarharra kongs til vin
sín, bóðu um frið ; av tí at land
teirra varð nørt av landi kongsins.
21 Og Heródes, á einum ásettum degi, skrýddur í kongligt
skrúð, settist uppá trónu sína, og
helt eina røðu yvirfyri teimum.
22 Og fólkið gav eitt róp, sigandi, Tað er røddin á einum gudi,
og ikki á einum manni.
23 Og í stundini sló eingil
Harrans hann, av tí at hann gav
ikki Guði æruna : og hann varð etin
av ormum, og gav upp andan.
24 ¶ Men orð Guðs vaks og
margfaldaðist.
25 Og Barnabas og Saulus komu
aftur úr Jerusalem, tá ið teir høvdu
uppfylt tænastu sína, og tóku við
sær Jóhannes, hvørs tilnavn var
Markus.

6 Og tá ið teir vóru farnir gjøgnum oynna til Pa´-phos, funnu teir
ein ávísan gandakall, ein falskan
prophet, ein Jøda, hvørs navn var
Bar-je´-sus :
7 Sum var hjá fulltrúa landsins,
Ser´-gi-us-i Paulusi, einum skilamanni ; hvør kallaði á Barnabas
og Saulus, og tráaði at hoyra orð
Guðs.
8 Men gandakallurin El´-y-mas,
(tí soleiðis er navn hans við týðing) stóð ímóti teimum, roynandi
at snúgva burtur landsstjóranum
frá trúnni.
9 Saulus, (hvør eisini verður kallaður Paulus,) fyltur við Heilaga
Andanum, setti tá eygu síni á
hann,
10 Og segði, O fullur av allari
sniðfundni og allari vondsku, títt
djevulsins barn, tín fíggindi av
allari rættvísi, vilt tú ikki gevast at
avskepla rættu vegir Harrans ?
11 Og nú, sí, hond Harrans er
uppiá tær, og tú skalt verða blindKAPITUL 13
ur, ei síggjandi sólina í eitt skeið.
Ú, tað vóru í kirkjuni sum Og alt fyri eitt fell tað á hann eitt
var í An-ti-o´-chi-u ávísir pro- tám og eitt myrkur ; og hann fór
phetar og frálærarar ; so sum Bar- umkring søkjandi onkran at leiða
nabas, og Símeon sum varð kall- seg við hondini.
aður Ni´-ger, og Lu´-ci-us úr Cyre´- 12 Fulltrúin, tá ið hann sá hvat
ne, og Man´-a-en, hvør hevði verið var gjørt, trúði tá, verandi ovfarin
uppaldur við Heródesi fjórðings- yvir Guðs-læru Harrans.
13 Nú, tá ið Paulus og samlag
fúrsta, og Saulus.
2 Sum teir tænaðu til Harrans, hansara loystu frá Pa´-phos, komu
og fastaðu, segði Heilagi Andin, teir til Per´-gu í Pam-phy´-li-u : og
Atskiljið mær Barnabas og Saul- Jóhannes farandi avstað frá teimus fyri tað verk at hvørjum eg havi um vendi aftur til Jerusalem.
14 ¶ Men tá ið teir fóru avkallað teir.
3 Og tá ið teir høvdu fastað og stað úr Per´-gu, komu teir til Anbiðið, og lagt hendur sínar á teir, ti-o´-chi-u í Pi-si´-di-u, og fóru inn í
synagoguna á sabbatsdeginum,
sendu teir teir avstað.
4 ¶ So teir, verðandi sendir út og settust niður.
av Heilaga Andanum, fóru avstað 15 Og eftir lesingina av lógini og
til Se-leu´-ci-u ; og haðan frá sigldu prophetunum sendu stjórnararnir av synagoguni til teirra, sigteir til Cýpros.
5 Og tá ið teir vóru í Sal´-a-mis, andi, Tit menn og brøður, um tit
prædikaðu teir orð Guðs í syna- havi nakað orð av formaning fyri
gogum Jødanna : og teir høvdu fólkið, sigið áfram.
16 Tá stóð Paulus upp, og gereisini Jóhannes til tænara sín.
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andi tekin við hond síni segði, lisnir hvønn sabbatsdag, hava teir
Ísraelsmenn, og tit ið óttast Guð, uppfylt tey í at fordøma hann.
28 Og tó at teir funnu onga
gevið áhoyrn.
17 Guð hesa fólks Ísraels valdi grund til deyða í honum, tó tráaðu
fedrar várar, og upphevjaði fólkið teir Pilatus at hann skuldi verða
tá ið tey dvaldust sum fremmand vigin.
í Egyptalandi, og við einum høg- 29 Og tá ið teir høvdu uppfylt
alt sum stóð skrivað um hann,
um armi førdi hann tey út úr tí.
18 Og umleið tíðina á fjøruti ár tóku teir hann niður frá træinum,
útstóð hann atburðir teirra í oyði- og løgdu hann í eitt gravhýsi.
30 Men Guð reisti hann frá hinmørkini.
19 Og tá ið hann hevði oytt sjey um deyðu :
tjóðir í landi Cha´-na-an-s, sundur- 31 Og hann varð sæddur mangdeildi hann land teirra til teirra ar dagar av teimum sum komu
niðan við honum frá Galileu til
eftir luti.
20 Og eftir tað gav hann teim Jerusalem, hvørjir eru vitnir hansdómarar umleið bilið á fýra hund- ara fyri fólkinum.
rað og fimti ár, inntil prophetin 32 Og vit kunngera tykkum
glað tíðindir, hvussu ið fyrijáttanSamuel.
21 Og síðan tráaðu teir ein in sum varð gjørd fedrunum,
kong ; og Guð gav teim Saul son 33 Guð hevur uppfylt okkum
Cis, ein mann av ætt Benjamins, børnum teirra hina somu, í at
hann hevur reist upp Jesus aftur ;
yvir fjøruti ára bil.
22 Og tá ið hann hevði burtflutt sum tað eisini stendur skrivað í tí
hann, reisti hann teim upp Dávid øðrum psálminum, Tú ert Sonur
at vera kong teirra ; til hvørs eisini mín, henda dag havi eg gitið teg.
hann gav vitnisburð, og segði, Eg 34 Og viðvíkjandi tí at hann
havi funnið Dávid son Ísais, ein reisti hann upp frá hinum deyðu,
mann eftir egna hjarta mínum, nú ei meir at venda aftur til rots,
sum skal uppfylla allan vilja mín. segði hann á hesa vís, Eg vil geva
23 Av sáði hesa mans hevur tær hinar vissu miskunnir Dávids.
Guð samsvarandi við fyrijáttan 35 Hvørsvegna hann sigur eissína reist Ísrael ein Frelsara, Jesus: ini í einum øðrum psálmi, Tú
24 Tá ið Jóhannes hevði fyrst skalt ikki loyva Hinum Heilaga
prædikað undan komu hansara tínum at síggja rot.
umvendingar-dópin fyri øllum 36 Tí Dávid, eftir at hann hevði
tænað egna ættarliði sínum við
fólki Ísraels.
25 Og sum Jóhannes uppfylti vilja Guðs, fell í svøvn, og varð
skeið sítt, segði hann: Hvønn lagdur at fedrum sínum, og sá rot:
halda tit at eg eri ? Eg eri ikki 37 Men hann, hvønn Guð reisti
hann. Men, sí, tað kemur ein eftir aftur, sá einkið rot.
meg, hvørs skógvar á fótum hans 38 ¶ Veri tað kunnugt tykkum
tessvegna, menn og brøður, at gjøeg eri ikki verdugur at loysa.
26 Menn og brøður, børn Ábra- gnum henda mann verður tykkum
hams stammu, og hvørsumhelst prædikað fyrigevingin av syndum:
tykkara millum ið óttast Guð, til 39 Og við honum allir ið trúgva
tykkara er orðið av hesi frelsu sent. verða rættvísgjørdir frá øllum
27 Tí teir ið dvøljast í Jeru- lutum, frá hvørjum tit kundu
salem, og stjórnarar teirra, av ikki verða rættvísgjørdir við lóg
tí at teir kendu hann ikki, ella tá Mósesar.
røddir prophetanna, sum verða 40 Verið varnir tessvegna, at
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ikki tað komi uppá tykkum, sum Barnabasi, og róku teir út úr landaer talað um í prophetunum ;
mørkum sínum.
41 Síggið, tit vanvirðarar, og und- 51 Men teir ristu av dust fóta
rist, og týnist : tí eg virki eitt verk sína ímóti teimum, og komu inn
í tykkara døgum, eitt verk sum tit í I-co´-ni-um.
skulu á ongum vís trúgva, tó at 52 Og lærusveinarnir vórðu
ein maður kunngeri tykkum tað. fyltir við gleði, og við Heilaga
42 Og tá ið Jødarnir vóru farn- Andanum.
ir út úr synagoguni, bønaðu HeidKAPITUL 14
ningarnir at hesi orðini máttu
verða prædikað til teirra næsta
G tað bar á í I-co´-ni-um, at
sabbatin.
teir fóru báðir saman inn í
43 Nú, tá ið samkoman var loyst synagoguna hjá Jødunum, og svá
upp, fylgdu mangir av Jødunum talaðu, at ein mikil fjøld bæði av
og hinum trúrøknu prosilyttun- Jødunum og eisini av Grikkunum
um Paulusi og Barnabasi : hvørj- trúðu.
ir, talandi til teirra, sannførdu teir 2 Men hinir vantrúgvandi Jødat halda áfram í náði Guðs.
arnir østu upp Heidningarnar,
44 ¶ Og hin næsta sabbatsdag- og gjørdu hugar teirra ilt-tráaðar
in kom næstan hin heili staðurin ímóti brøðrunum.
saman at hoyra orð Guðs.
3 Langa tíð tessvegna vórðu
45
Men tá ið Jødarnir sóu teir verandi, talandi djarvliga í
mannfjøldirnar, vórðu teir fyltir Harranum, sum gav náðar-orði
við øvund, og talaðu ímóti teim- sínum vitnisburð, og veitti tekin
um lutunum sum vórðu talaðir og undur at verða gjørd við hondav Paulusi, andmælandi og Guðs- um teirra.
spottandi.
4 Men mannfjøld staðarins var
46 Tá vuksu Paulus og Bar- sundurdeild : og partur helt við
nabas djarvir, og søgdu, Tað var Jødunum, og partur helt við apostlneyðugt at orð Guðs skuldi fyrst unum.
hava verðið talað til tykkara : men 5 Og tá ið tað varð eitt árend
eftir sum tit seta tað frá tykkum, gjørt bæði av Heidningunum, og
og døma tykkum sjálvar óverd- eisini av Jødunum við stjórnarum
ugar til ævigt-varandi lívs, sí, vit teirra, at brúka teir vanvirðisliga,
venda okkum til Heidninganna.
og at steina teir,
47 Tí soleiðis hevur Harrin 6 Vórðu teir varugir við tað, og
boðið okkum, sigandi, Eg havi flýddu til Lys´-tru og Der´-be, staðir
sett teg at vera eitt ljós hjá Heidn- av Ly-ca-o´-ni-u, og at økinum sum
ingunum, at tú skuldirt verða til liggur rundanum :
frelsu at endum jarðarinnar.
7 Og har prædikaðu teir gleði48 Og tá ið Heidningarnir hoyr- boðskaðin.
du hetta, vórðu teir glaðir, og dýrð- 8 ¶ Og tað sat ein ávísur maðmettu orð Harrans : og so mangir ur í Lys´-tru, máttleysur í fótum
sum vóru útnevndir til ævigs lívs sínum, verandi krypil frá lívmóðtrúðu.
ur móður sínar, hvør aldri hevði
49 Og orð Harrans varð kunn- gingið :
gjørt út gjøgnum alt umráðið.
9 Hin sami hoyrdi Paulus tala :
50 Men Jødarnir østu upp hinar hvør støðufastliga skoðandi hann,
frómu og ærumiklu kvinnurnar, og varnandi at hann hevði trúgv
og hinar fremstu menn staðarins, at verða grøddur,
og reistu atsókn ímóti Paulusi og 10 Segði við harðari rødd : Statt
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Ein krypil verður grøddur í Lystru

upprættur á føtur tínar. Og hann gleðiboðskapin fyri tí staðinum,
sprakk og gekk.
og høvdu lært mangar, vendu teir
11 Og tá ið fólkið sá hvat Paulus aftur til Lys´-tru, og til I-co´-ni-um,
hevði gjørt, hevjaðu tey upp rødd- og An-ti-o´-chi-u.
um sínum, sigandi á málinum av 22 Støðufestandi sálir læruLy-ca-o´-ni-u, Til okkara eru kom- sveinanna, og formanandi teir
at halda áfram í trúnni, og at vit
nir niður gudarnir í mannalíki.
12 Og teir kallaðu Barnabas, Ju- mugu gjøgnum mikla trongslu
piter ; og Paulus, Mer-cu´-ri-us, av ganga inn í kongadømi Guðs.
23 Og tá ið teir høvdu innsett
tí at hann var aðal røðumaðurin.
13 Presturin av Jupiter, hvørt teimum elstar í hvørji kirkju, og
var frammi fyri staðinum, kom tá høvdu biðið við føstu, góvu teir
við oksum og kransum at portr- teir yvir til Harrans, á hvønn teir
unum, og vildi havt gjørt slátur- trúðu.
24 Og eftir at teir høvdu farið
offur við fólkinum.
14 Hvørt tá ið apostlarnir, Bar- út gjøgnum Pi-si´-di-u, komu teir
nabas og Paulus, hoyrdu um, teir til Pam-phy´-li-u.
skræddu klæðir síni, og runnu 25 Og tá ið teir høvdu prædikað
inn ímillum fólksins, rópandi út, orðið í Per´-ge, fóru teir oman til
15 Og sigandi, Harrar, hví At-ta´-li-u :
gera tit hesar lutir ? Vit eisini eru 26 Og haðan sigldu til An-ti-o´menn av líkum sinnisrørslum við chi-u, hvaðanfrá teir høvdu verið
tykkum, og prædika tykkum, at tit litnir upp til náðar Guðs fyri tað
skuldu vent frá hesum fáfongdum verk sum teir uppfyltu.
at hinum livandi Guði, sum gjørdi 27 Og tá ið teir vóru komnir,
himin, og jørð, og sjógvin, og allar og høvdu savnað kirkjuna saman,
lutir sum eru harí:
fóru teir aftur yvir alt sum Guð
16 Hvør í lidnum tíðum loyvdi hevði gjørt við teimum, og hvussu
øllum tjóðum at ganga á teirra hann hevði upplatið Heiningunegnu vegum.
um trúar-dyrnar.
17 Hóast hetta, hann eftirlæt ei 28 Og har vórðu teir verandi
seg sjálvan uttan vitnisburð, í at langa tíð hjá lærusveinunum.
hann gjørdi gott, og gav oss regn
KAPITUL 15
frá himni, og fruktagóðar tíðir, fyllandi hjørtu vár við mati og gleði.
G ávísir menn hvørjir komu
18 Og við hesum framsagnum
oman frá Judæu, lærdu brøðtreyðugt hildu teir fólkinum aft- urnar, og søgdu, Uttan tit verði umur, at tey høvdu ikki gjørt slátur- skornir eftir háttarlagi Mósesar,
offur til teirra.
kunnu tit ikki verða frelstir.
19 ¶ Og tað komu hagar ávísir 2 Tá ið tessvegna Paulus og
Jødar úr An-ti-o´-chi-u og I-co´-ni- Barnabas høvdu onga smávegis
um, hvørjir yvirtalaðu fólkið, og ósemju og orðadrátt við teir, avhavandi steinað Paulus, drógu ráddu teir at Paulus og Barnabas,
hann út úr staðinum, haldandi at og ávísir aðrir av teimum, skuldu
hann hevði verið deyður.
fara niðan til Jerusalem til apostl20 Hvussu enn er, sum læru- anna og hinna elstu um henda
sveinarnir stóðu rundanum hann, spurning.
reistist hann upp, og kom inn í 3 Og verandi førdir ávegis av
staðin: og næsta dagin fór hann kirkjuni, fóru teir gjøgnum Phøavstað við Barnabasi til Der´-be.
ni´-ci-u og Sa-ma´-ri-u, kunngerandi
21 Og tá ið teir høvdu prædikað umvending Heidninganna : og
181
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Mikil tvídráttur viðvíkjandi umskering

teir elvdu øllum brøðrunum 15 Og við hetta einast orð
mikla frøi.
prophetanna ; sum tað stendur
4 Og tá ið teir vóru komnir til skrivað,
Jerusalem, vórðu teir móttiknir 16 Eftir hetta vil eg venda aftur,
av kirkjuni, og av apostlunum og og vil byggja aftur tabernakkul
teimum elstu, og teir kunngjørdu Dávids, hvørt er fallið niður ; og
allar lutir sum Guð hevði gjørt við eg vil byggja aftur toftir tess, og
teimum.
eg vil seta tað upp :
5 Men tað risu upp ávísir av 17 At hinir eftirverandi av monnsect Pharisearanna sum trúðu, um mega søkja eftir Harranum,
sigandi, At tað var neyðturviligt og allir Heidningarnir, uppiá
at umskera teir, og at bjóða teim- hvørjum navn mítt er kallað, sigur
um at halda lóg Mósesar.
Harrin, hvør allar hesar lutir ger.
6 ¶ Og apostlarnir og teir elstu 18 Kunnug Guði eru øll verk
komu saman fyri at umhugsa hansara frá byrjan veraldarinnar.
hetta mál.
19 Hvørsvegna dómur mín er,
7 Og tá ið tað hevði verið nógv- at vit órógvi teir ei, sum frá millur orðadráttur, reistist Pætur upp, um Heidninganna eru vendir til
og segði við teir, Menn og brøður, Guðs :
tit vita hvussu ið fyri góðari stund 20 Men at vit skriva teimum, at
síðan Guð gjørdi kjósan okkara teir haldi sær frá óreinskanum av
millum, at Heidningarnir við skurðgudum, og frá hordómi, og
munni mínum skuldu hoyra orð frá lutum kvaldum, og frá blóði.
gleðiboðskaparins, og trúgva.
21 Tí Móses frá gamlari tíð hev8 Og Guð, sum kennir hjørtu- ur í hvørjum staði teir sum præni, bar teim vitnisburð, gevandi dika hann, verðandi lisin í synateimum Heilaga Andan, enntá gogunum hvønn sabbatsdag.
eins og hann gav okkum ;
22 Tá hóvaði tað apostlunum
9 Og setti ongan mun ímillum og hinum elstu, við allari kirkjuni,
okkara og teirra, reinsandi hjørtu at senda útvaldar menn úr egna
teirra við trúgv.
samlagi teirra til An-ti-o´-chi-u við
10 Nú tessvegna, hví freista tit Paulusi og Barnabasi ; nevniliga,
Guð, at leggja eitt ok uppá nakk- Judas tilnevndur Bar´-sa-bas, og
an á lærusveinunum, sum hvørki Silas, fremstir menn brøðranna
fedrar várir ella vit vóru mentir at millum :
bera ?
23 Og teir skrivaðu brøv við
11 Men vit trúgva at gjøgnum teimum eftir hesum háttalagi ;
náði Harrans Jesu Christs skulu Apostlarnir og teir elstu og brøðvit verða frelstir, enntá eins og teir. urnir senda kvøðu til brøðranna
12 ¶ Tá helt øll mannfjøldin tøgn, sum eru av Heidningunum í Anog gav áhoyrn til Barnabasar og ti-o´-chi-u og Sýriu og Ci-li´-ci-u :
Paulusar, upplýsandi hvørji krafta- 24 Við tað at vit hava hoyrt,
verk og undur Guð hevði virkað at ávísir sum fóru út frá okkum
Heidninganna millum við teimum. hava órógvað tykkum við orðum,
13 ¶ Og eftir at teir høvdu hildið veltandi um koll sálir tykkara,
tøgn síni, tók Jácob til orða, sigan- sigandi, Tit mugu verða umskordi, Menn og brøður, lýðið á meg : nir, og halda lógina : til hvørja vit
14 Símeon hevur kunngjørt góvu einkið slíkt boð :
hvussu Guð í fyrstani vitjaði Heid- 25 Tóktist tað okkum gott, verningarnar, at taka út úr teimum andi savnaðir við einum samljómi,
eitt fólk fyri navn sítt.
at senda útvaldar menn til tykk182
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ara, við okkara háttelskaðu Barna- teirra millum, at teir skildust
sundur hvør frá øðrum : og so
basi og Paulusi,
26 Menn sum hava sett lív síni Barnabas tók Markus, og sigldi
í váða fyri navn várs Harra Jesu til Cýpros ;
40 Og Paulus valdi Silas, og fór
Christs.
27 Vit hava sent tessvegna Jud- avstað, verðandi litin upp av brøðras og Silas, hvørjir skulu eisini siga unum til náðar Guðs.
tykkum hinar somu lutir munnliga. 41 Og hann fór gjøgnum Sýriu
28 Tí tað tóktist gott fyri Heil- og Ci-li´-ci-u, støðufestandi kirkjaga Andanum, og fyri okkum, at urnar.
leggja uppá tykkum onga størri
KAPITUL 16
byrðu enn hesar neyðugu lutir ;
29 At tit haldi tykkum frá matÁ kom hann til Der´-be og
um ofraðum skurðgudum, og frá
Lys´-tru: og, sí, ein ávísur lærublóði, og frá lutum kvaldum, og sveinur var har, nevndur Timofrá hordómi : frá hvørjum um tit theus, sonur einar ávísrar kvinnu,
haldi tykkum sjálvar, tykkum skal sum var Jødinna, og trúði ; men
gangast væl. Farið tit væl.
faðir hansara var Grikki :
30 So tá ið teir vóru latnir fara, 2 Sum varð væl fráboðaður um
komu teir til An-ti-o´-chi-u : og tá ið av brøðrunum sum vóru í Lys´-tru
teir høvdu savnað mannfjøldina og I-co´-ni-um.
saman, avhandaðu teir epistilin:
3 Hann vildi Paulus hava at fara
31 Hvønn tá ið teir høvdu lisið, út við sær ; og tók og umskar hann
teir fegnaðust fyri troystanina.
uppá grund av Jødunum sum vóru
32 Og Judas og Silas, verandi í teimum umráðunum : tí teir vitprophetar eisini sjálvir, formanaðu stu allir at faðir hansara var Grikki.
brøðurnar við mongum orðum, og 4 Og sum teir fóru gjøgnum
støðufestu teir.
staðirnar, avhandaðu teir teimum
33 Og eftir at teir høvdu dvølt tær fyriskipanir fyri at halda, sum
har eitt bil, vórðu teir latnir fara í vórðu fyriskipaðar av apostlunum
friði frá brøðrunum til apostlanna. og teimum elstu sum vóru í Jeru34 Hóast hetta, tað hóvaði Silasi salem.
at verða verandi har enn.
5 Og soleiðis vórðu kirkjurnar
35 Paulus eisini og Barnabas støðufestar í trúnni, og øktust í
hildu áfram í An-ti-o´-chi-u, frálær- tali dagliga.
andi og prædikandi orð Harrans, 6 Nú, tá ið teir høvdu farið út
við mongum øðrum eisini.
gjøgnum Phry´-gi-u og Galatiu36 ¶ Og nakrar dagar eftir segði umráðið, og vórðu noktaðir av
Paulus við Barnabas : Latum okk- Heilaga Andanum at prædika
um fara aftur og vitja brøður okk- orðið í Asiu,
ara í hvørjum staði hvar vit hava 7 Eftir at teir vóru komnir til
prædikað orð Harrans, og sjá hvus- My´-si-u, royndu teir at fara inn
su teim gongst.
í Bi-thy´-ni-u : men Andin loyvdi
37 Og Barnabas avráddi at taka teim ei.
við teimum Jóhannes, hvørs til- 8 Og farandi framvið My´-si-u,
navn var Markus.
komu teir oman til Tro´-as.
38 Men Paulus helt ikki gott at 9 Og ein sjón birtist fyri Paultaka hann við teimum, hvønn fór usi um náttina ; Har stóð ein
burtur frá teim úr Pam-phy´-li-u, maður úr Mac-e-do´-ni-u, og bað
og fór ikki við teim til verksins.
hann, sigandi, Kom yvir inn í
39 Og orðastríðið varð so hvast Mac-e-do´-ni-u, og hjálp oss.
183
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Paulus & Barnabas skiljast at

10 Og eftir at hann hevði sæð at koma út úr henni. Og hann
sjónina, alt fyri eitt royndu vit at kom út hina somu stund.
fara inn í Mac-e-do´-ni-u, vissuliga 19 ¶ Og tá ið meistarar hennfangandi at Harrin hevði kallað ara sóu at vónin um vinningar
okkum fyri at prædika teimum teirra var farin, fangaðu teir Paulgleðiboðskapin.
us og Silas, og drógu teir inn á
11 Tessvegna loysandi frá Tro´- torgið til stjórnaranna,
as, komu vit við beinari kós til 20 Og førdu teir til høvuðsSam-o-thra´-ci-u, og hin næsta dag mannanna, sigandi, Hesir menn,
verandi Jødar, ovurhondsliga ótil Nea-po´-lis ;
12 Og haðanfrá til Philippi, rógva stað váran,
sum er hin fremsti staðurin av tí 21 Og læra siðir, sum eru ikki
partinum av Mac-e-do´-ni-u, og ein lógligir hjá okkum at taka við,
niðursetustaður : og vit vóru í tí eiheldur at halda, verandi Romstaðinum dvøljandi ávísar dagar. verjar.
13 Og á sabbatinum fóru vit 22 Og mannfjøldin reis upp
út úr staðinum framvið einum saman ímóti teimum : og høvuðsáarbakka, hvar bøn varð vanligt at menninir skræddu av klæðir síni,
verða gjørd ; og vit settust niður, og buðu at berja teir.
og talaðu við tær kvinnur sum 23 Og tá ið teir høvdu lagt mong
leitaðu hagar.
sløg uppá teir, kastaðu teir teir
14 ¶ Og ein ávís kvinna nevnd inn í fongsul, áleggjandi fangaLydia, ein seljari av purpuri, úr vørðinum at varða teir tryggiliga :
staðinum Thy-a-ti´-ru, sum tilbað 24 Hvør, havandi móttikið slíka
Guð, hoyrdi okkum: hvørs hjarta álegging, stoytti teir inn í hitt innHarrin opnaði, at hon gav gætur ara fongsul, og gjørdi føtur teirra
eftir teim lutum sum vórðu talaðir fastar í stokkunum.
av Paulusi.
25 ¶ Og á midnátt bóðu Paulus
15 Og tá ið hon var doypt, og og Silas, og sungu Guði lovprísanhúshald hennara, bønaði hon ir : og fangarnir hoyrdu teir.
okkum, sigandi, Um tit havi 26 Og brádliga varð tað ein mikdømt meg at vera trúfasta móti il jarðskjálvti, so at grundvøllirnir
Harranum, komið inn í hús mítt, av fongslinum vórðu skakaðir : og
og verðið har. Og hon noyddi alt fyri eitt vórðu allar dyrnar opnokkum.
aðar, og hvørs og eins bond vórðu
16 ¶ Og tað bar á, sum vit loyst.
fóru til bønar, ein ávís genta hel- 27 Og sum fongsulsvørðurin
tikin við einum spásagnaranda vaknaði úr svøvni sínum, og sá
møtti okkum, sum veitti meist- fongsulsdyrnar opnar, dró hann
arum sínum miklan vinning við út svørð sítt, og vildi havt dripið
seg, haldandi at fangarnir høvdu
spásøgn:
17 Hin sama fylgdi Paulusi og verið flýddir.
okkum, og rópaði, sigandi, Hesir 28 Men Paulus rópaði við harðmenn eru tænarar hins hægsta ari rødd, sigandi, Ger tær einkið
Guðs, sum sýna okkum frelsu- mein: tí vit eru her allir.
29 Tá kallaði hann eftir einum
vegin.
18 Og hetta gjørdi hon mangar ljósi, og sprakk inn, og kom skelvdagar. Men Paulus, verandi nívd- andi, og fell niður frammi fyri
ur, vendi sær og segði til andans : Paulusi og Silasi,
Eg bjóði tær í navni Jesu Christs 30 Og førdi teir út, og segði,
184
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2 Og Paulus, eins og háttalag
hansara var, fór inn til teirra, og
tríggjar sabbatsdagar skifti orð við
teir út frá skriftunum,
3 Upplatandi og hevdandi, at
Christus mátti neyðugt hava liðið,
og risið aftur frá hinum deyðu ; og
at hesin Jesus, hvønn eg prædiki
tykkum, er Christus.
4 Og summir teirra trúðu, og
gingu til fylgdar við Paulus og
Silas ; og av hinum frómu Grikkunum ein mikil fjøld, og av hinum
fremstu kvinnunum ikki fáar.
5 ¶ Men teir Jødar sum trúðu
ikki, drivnir við øvund, tóku til
sín ávísar ósømiligar felagar av tí
lægra slaginum, og savnaðu eitt
samlag, og settu allan staðin í eitt
uppstig, og lupu á hús Ja´-son-s og
royndu at føra teir út til fólksins.
6 Og tá ið teir funnu teir ikki,
drógu teir Ja´-son og ávísar brøður
at stjórnarum staðarins, rópandi,
Hesir sum hava vent øllum heiminum upp og niður eru komnir
higar eisini ;
7 Hvørjum Ja´-son hevur tikið
ímóti : og hesir gera allir mótsatt
við fyriskipanir Cæsars, sigandi
at tað er ein annar kongur, ein
Jesus.
8 Og teir órógvaðu fólkið og
stjórnarar staðarins, tá ið tey
hoyrdu hesar lutir.
9 Og tá ið teir høvdu tikið pant
av Ja´-son-i, og av hinum, lótu teir
teir fara.
10 ¶ Og brøðurnir alt fyri eitt
sendu Paulus og Silas avstað um
náttina til Be-rø´-u : hvørjir komandi hagar fóru inn í synagoguna
hjá Jødunum.
11 Hesir vóru meiri ediligir
KAPITUL 17
enn teir í Thess-a-lo´-ni-cu, í at teir
Ú, tá ið teir høvdu farið tóku ímóti orðinum við øllum tilgjøgnum Am-phi-po´-lis og reiðarleika av huga, og kannaðu
Ap-ol-lo´-ni-u, komu teir til Thess- skriftirnar dagliga, hvørt teir lutir
a-lo´-ni-cu, hvar var ein synagoga vóru so.
hjá Jødunum :
12 Tessvegna trúðu mangir av
185

Harrar, hvat má eg gera fyri at
verða frelstur ?
31 Og teir søgdu, Trúgv á tann
Harra Jesus Christ, og tú skalt
verða frelstur, og hús títt.
32 Og teir talaðu honum orð
Harrans, og til alra sum vóru í
húsi hansara.
33 Og hann tók teir hin sama
náttartíma, og tváaði sløg teirra ;
og varð doyptur, hann og øll
hansara, beinanvegin.
34 Og tá ið hann hevði ført teir
inn í hús sítt, setti hann mat frammi fyri teimum, og fegnaðist, trúgvandi á Guð við øllum húsi sínum.
35 Og tá ið tað varð dagur, sendu
høvuðsmenninir embætismenninar, sigandi, Latið hasar menn
fara.
36 Og fongsulsvørðurin segði
frá hesi framsøgn fyri Paulusi,
Høvuðsmenninir hava sent um
at lata tykkum fara : nú tessvegna
haldið avstað, og farið í friði.
37 Men Paulus segði við teir,
Teir hava bart okkum opinlýsliga
óavdømdar, verandi Romverjar,
og hava kastað okkum inn í fongsul ;
og nú stoyta teir okkum út loyniliga ? nei, sanniliga ; men lat teir
sjálvar koma og heinta okkum út.
38 Og embætismenninir søgdu
høvuðsmonnunum hesi orðini :
og teir óttaðust, tá ið teir hoyrdu
at teir vóru Romverjar.
39 Og teir komu og bønaðu teir,
og førdu teir út, og tráaðu teir at
fara avstað út úr staðinum.
40 Og teir fóru út úr fongslinum, og fóru inn í hús Lydiu : og
tá ið teir høvdu sæð brøðurnar,
uggaðu teir teir, og fóru avstað.
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Paulus í Thessalonicu, í Berøu, & í Athen

teimum ; eisini av ærumiklum Mars heyggi, og segði, Tit menn
kvinnum sum vóru Grikskar, og av Athen, eg varnist at tit í øllum
av monnum, ikki fáir.
lutum eru ov pátrúnir.
13 Men tá ið Jødarnir av Thess- 23 Tí sum eg fór framvið, og
a-lo´-ni-cu høvdu kunnleika at orð skoðaði tilbiðjingar tykkara, fann
Guðs varð prædikað av Paulusi í eg eitt altar við hesi áskrift : TIL
Be-rø´-u, komu teir hagar eisini, HINS ÓKUNNA GUÐS. Hvønn tessvegna tit fákunnugliga tilog østu upp fólkið.
14 Og alt fyri eitt sendu brøð- biðja, hann kunngeri eg tykkum.
urnir Paulus tá avstað at fara sum 24 Guð sum gjørdi verøldina
var tað til sævarins : men Silas og og allar lutir harí, við tað at hann
Timotheus vórðu verandi har er Harri himins og jarðar, býr ei í
templum gjørdum við hondum ;
enn.
15 Og teir sum leiddu Paulus 25 Eiheldur verður tilbiðin við
førdu hann til Athen: og mót- hondum manna, sum um hontakandi Silasi og Timotheusi eini um tørvaði nakað, við tað at hann
boð fyri at koma til hansara við gevur til alra lív, og andadrátt, og
øllum skjótleika, fóru teir avstað. allar lutir ;
16 ¶ Nú, meðan Paulus bíðaði 26 Og hevur gjørt av einum
eftir teimum í Athen, varð andi blóði allar tjóðir manna fyri at
hansara rørdur í honum, tá ið dvøljast á allari yvirflatu jarðarhann sá staðin heilt givnan til innar, og hevur ásett tíðirnar
skurðgudadýrkanar.
frammanundan fyriskipaðar, og
17 Tessvegna røddi hann í syna- mørkini av bústaði teirra ;
goguni við Jødarnar, og við guds- 27 At teir skuldu søkja Harran,
hugaðu persónarnar, og á torg- um møguliga teir máttu trilvað
inum dagliga við teir sum hittust eftir honum, og funnið hann, tó
hann veri ikki fjart frá hvørjum
við hann.
18 Ávísir heimspekingar av hin- einastum av okkum:
um Ep-i-cu´-ri-sku, og av hinum 28 Tí í honum vit liva, og rørast,
Sto´-isku, truffust tá á við hann. og hava veran vára; sum ávísir
Og summir søgdu, Hvat vil hesin eisini av egnu skaldum tykkara
geiparin siga? summir aðrir, Hann hava sagt, Tí vit eru eisini avtykist vera ein leggjari fram av kom hansara.
fremmandum gudum : vegna tess 29 Við tað tá at vit eru avkom
at hann prædikaði teimum Jesus, Guðs, áttu vit ikki at hugsað at
og uppreisnina.
Guddómurin er líkur gulli, ella
19 Og teir tóku hann, og førdu silvuri, ella steini, tilevnaður við
hann til Ar-e-o´-pa-gos, sigandi, listakynstri og uppáfinning mans.
Mega vit vita hvat henda nýggja 30 Og tíðirnar av hesi fákunnu
Guðs-læra, hvarum tú talart, er ? læt Guð fara aftur við borðinum ;
20 Tí tú førirt ávísar undarligar men nú býður øllum monnum
lutir til oyrna vára : vit vildu vitað allar staðir at venda um :
tessvegna hvat hesir lutir merkja.
31 Av tí at hann hevur útpeikað
21 (Tí allir Atheniararnir og ein dag, á hvørjum hann vil døma
hinir fremmandu sum vóru har heimin í rættvísi við tí manni
brúktu tíð sína í ongum øðrum, hvønn hann hevur fyriskipað ;
uttan annaðhvørt at siga, ella at hvarum hann hevur givið øllum
hoyra onkran nýggjan lut.)
monnum fullvissu, í at hann hevur
22 ¶ Tá stóð Paulus á miðjum reist hann frá hinum deyðu.
186
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32 ¶ Og tá ið teir hoyrdu um
uppreisn hinna deyðu, háðaðu
summir : og aðrir søgdu, Vit vilja
hoyra teg aftur um hetta mál.
33 So Paulus fór avstað frá millum teirra.
34 Hvussu enn er, ávísir menn
hildu seg fast at honum, og trúðu:
hvørja millum var Ar-e-op-a-git´-in
Di-o-nys´-i-us, og ein kvinna nevnd
Da-ma´-ris, og onnur við teim.

Corintharunum, hoyrandi, trúðu,
og vórðu doyptir.
9 Tá talaði Harrin til Paulusar
um náttina við eini sjón: Ver ei
ræddur, men tala, og halt ikki
tøgn tíni :
10 Tí eg eri við tær, og eingin
maður skal leggja á teg at meina
teg : tí eg havi mikið fólk í hesum
staði.
11 Og hann helt áfram har eitt
ár og seks mánaðir, frálærandi
KAPITUL 18
orð Guðs millum teirra.
F TI R hesar lutir fór Paulus 12 ¶ Og tá ið Gal´-li-o var fullavstað úr Athen, og kom til trúin av A-chai´-u, gjørdu Jødarnir
Corinth ;
uppreistur við einum samljómi
2 Og fann ein ávísan Jøda ímóti Paulusi, og førdu hann til
nevndan A-quil´-as, føddur í Pon- dómstólsins,
tus, nýliga komin frá Italiu, 13 Sigandi, Hesin felagin yvirvið konu síni Priscillu ; (av tí talar menn at tilbiðja Guð mótsatt
at Claudius hevði boðið øllum við lógina.
Jødum at fara avstað úr Rom :) og 14 Og tá ið Paulus var nú um at
kom til teirra.
lata upp munn sín, segði Gal´-li-o
3 Og av tí at hann var av hinum við Jødarnar, Um tað var eitt mál
sama handverki, varð hann ver- um rangt ella vont teymaloysi, O
andi hjá teimum, og arbeiddi : tí tit Jødar, vildi grund verið fyri at
av yrki teirra vóru teir tjaldmak- eg skuldi borið yvir við tykkum :
arar.
15 Men um tað veri ein spurn4 Og hann skifti orð í synagog- ingur um orð og nøvn, og um lóg
uni hvønn sabbat, og sannførdi tykkara, hyggið tit til tess ; tí eg
Jødarnar og Grikkarnar.
vil eingin dómari vera í slíkum
5 Og tá ið Silas og Timotheus málum.
vóru komnir frá Mac-e-do´-ni-u, 16 Og hann dreiv teir frá dómvar Paulus pressaður í andanum, stólinum.
og vitnaði fyri Jødunum at Jesus 17 Tá tóku allir Grikkarnir Sos´var Christus.
the-nes, hin fremsta stjórnaran av
6 Og tá ið teir settu seg sjálvar synagoguni, og bardu hann framímóti, og Guðs-spottaðu, rysti hann mi fyri dómstólinum. Og Gal´búnað sín, og segði við teir, Blóð li-o legði ikki í nakran av teimum
tykkara veri uppiá egnu høvdum lutum.
tykkara ; eg eri reinur : hiðanfrá 18 ¶ Og Paulus eftir hetta dvaldi
vil eg fara til Heidninganna.
har enn eina góða stund, og síðan
7 ¶ Og hann fór avstað hað- tók skilnaðarkvøðu sína við brøðan, og fór inn í húsið hjá einum urnar, og sigldi haðan inn í Sýriu,
ávísum manni, nevndum Justus, og við honum Priscilla og A-quil´ein sum tilbað Guð, hvørs hús lá as; havandi hárskorið sær høvdið
tætt uppat synagoguni.
í Cen-chre´-u : tí hann hevði eitt
8 Og Cris´-pus, fremsti stjórnar- lyfti.
in av synagoguni, trúði á Harran 19 Og hann kom til Eph´-e-sus,
við øllum húsi sínum ; og mangir av og læt teir eftir har : men sjálvur
187
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Heilagi Andin givin við hondum Paulusar

hann fór inn í synagoguna, og
skifti orð við Jødarnar.
20 Tá ið teir tráaðu hann at
dvølja longri tíð hjá teimum, samtykti hann ikki ;
21 Men beyð teim farvæl, sigandi, Eg má við øllum midlum
halda hesa hátíð sum kemur í
Jerusalem : men eg vil koma aftur
til tykkara, um Guð vilji. Og hann
sigldi frá Eph´-e-sus.
22 Og tá ið hann var komin at
landi í Cæ-sa-re´-u, og farin niðan,
og hevði heilsað kirkjuni, fór hann
oman til An-ti-o´-chi-u.
23 Og eftir at hann hevði brúkt
nakað av tíð har, fór hann avstað,
og fór yvir alt landið av Galatiu og
Phry´-gi-u, í raðfylgju, styrkjandi
allar lærusveinarnar.
24 ¶ Og ein ávísur Jødi nevndur
A-pol´-los, føddur í Alexandriu,
ein væltalandi maður, og máttugur
í skriftunum, kom til Eph´-e-sus.
25 Hesin maður var undirvístur í vegi Harrans ; og verandi
brennandi í andanum, talaði
hann og frálærdi greiniliga lutir
Harrans, kennandi einans dóp
Jóhannesar.
26 Og hann byrjaði at tala djarvliga í synagoguni : hvønn tá ið Aqui´-las og Priscilla høvdu hoyrt, tey
tóku hann til sín, og útløgdu honum veg Guðs meiri fullkomiliga.
27 Og tá ið hann var lyntur at
fara inn í A-chai´-u, skrivaðu brøðurnir, formanandi lærusveinarnar
at taka ímóti honum : hvør, tá ið
hann var komin, hjálpti teimum
mikið sum høvdu trúð gjøgnum
náði ;
28 Tí hann máttugliga sannførdi Jødarnar, og tað almennliga,
sýnandi við skriftunum, at Jesus
var Christus.

ovaru umráðini kom til Eph´-e-sus:
og finnandi ávísar lærusveinar,
2 Segði hann við teir, Hava tit
móttikið Heilaga Andan síðan tit
trúðu? Og teir søgdu við hann, Vit
hava ikki so mikið sum hoyrt hvørt
tað veri nakar Heilagur Andi.
3 Og hann segði við teir, At
hvørjum vórðu tit tá doyptir ? Og
teir søgdu, At dópi Jóhannesar.
4 Tá segði Paulus, Jóhannes
sanniliga doypti við umvendingar-dópinum, sigandi við fólkið,
at tey skuldu trúgva á hann sum
skuldi koma eftir hann, tað er, á
Christ Jesus.
5 Tá ið teir hoyrdu hetta, vórðu
teir doyptir í navni Harrans Jesu.
6 Og tá ið Paulus hevði lagt
hendur sínar uppá teir, kom
Heilagi Andin á teir ; og teir talaðu
við tungum, og propheteraðu.
7 Og allir menninir vóru umleið tólv.
8 Og hann fór inn í synagoguna, og talaði djarvliga í skeiðið á
tríggjar mánaðir, samrøðandi og
sannførandi lutirnar viðvíkjandi
kongadømi Guðs.
9 Men tá ið ymsir vórðu herdaðir, og trúðu ikki, men talaðu ilt
um tann vegin frammi fyri mannfjøldini, fór hann avstað frá teimum, og skildi lærusveinarnar frá,
samrøðandi dagliga í skúlanum
hjá einum Ty-ran´-nus-i.
10 Og hetta helt áfram yvir bilið
á tvey ár; so at allir teir ið dvaldust
í Asiu hoyrdu orð Harrans Jesu,
bæði Jødar og Grikkar.
11 Og Guð virkaði serstøk kraftaverk við hondum Paulusar :
12 So at frá likami hansara vórðu
førd til hinna sjúku sveittadúkar,
ella svintur, og sjúkdómarnir viku
frá teimum, og hinir illu andarnir
fóru út úr teimum.
KAPITUL 19
13 ¶ Avísir av umstrúkandi JødG tað bar á, at, meðan unum, djevlaútdrívarum, tóku tá
A-pol´-los var í Corinth, Paul- uppá seg at kalla yvir tey sum høvus havandi farið gjøgnum hini du illar andar navn Harrans Jesu,
188
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sigandi ; Vit svørja tykkum við av hesum handverki hava vit ríkiJesusi hvønn Paulus prædikar.
dømi okkara.
14 Og har vóru sjey synir hjá ein- 26 Harafturat síggja tit og hoyra,
um Sce´-va, einum Jøda, og hægsta at ikki eina í Eph´-e-sus, men nærav prestunum, sum gjørdu so.
um út gjøgnum alla Asiu, hevur
15 Og hin illi andin svaraði og hesin Paulus yvirtalað og vent
segði, Jesus kenni eg, og Paulus nógvum fólki burtur, sigandi at
kenni eg ; men hvørjir eru tit ?
teir veri eingir gudar, sum eru
16 Og maðurin í hvørjum illi gjørdir við hondum:
andin var leyp á teir, og yvirvann 27 So at ikki einans hetta handteir, og sigraði ímóti teimum, so verk okkara er í vanda fyri at verða
at teir flýddu út úr tí húsinum gjørt til einkiðs ; men eisini at tempnaknir og særdir.
ul hinnar miklu gudinnu Dianu
17 Og hetta varð kunnugt fyri skuldi vorðið vanvirt, og hátign
øllum Jødunum og Grikkunum hennar skuldi verðið oydd, hvørja
eisini búgvandi í Eph´-e-sus ; og ótti øll Asia og heimurin tilbiður.
fell á teir allar, og navn Harrans 28 Og tá ið teir hoyrdu hesar
Jesu varð hámett.
framsagnir, vórðu teir fullir av
18 Og mangir sum trúðu komu, vreiði, og geylaðu út, sigandi,
og játtaðu, og sýndu gerðir sínar. Mikil er Diana Eph-e´-sar-anna.
19 Mangir av teim eisini sum 29 Og hin heili staðurin varð
brúktu dularfull kynstur førdu fyltur við ørkymlan: og havandi
bøkur sínar saman, og brendu gripið Gai´-us og Ar-is´-tar-chus,
tær frammi fyri øllum monnum : og menn úr Mac-e-do´-ni-u, ferðafelteir taldu virðið á teim, og funnu agar Paulusar, stormaðu teir við
tað fimti túsund stykkir av silvuri. einum samljómi inn í leikhøllina.
20 So máttugliga vaks orð Guðs 30 Og tá ið Paulus vildi havt
og sigraði.
farið inn til fólksins, loyvdu læru21 ¶ Eftir at hesir lutir vóru sveinarnir honum ei.
endaðir, avráddi Paulus í andan- 31 Og ávísir av hinum hægstu
um, tá ið hann hevði farið gjøgn- av Asiu, sum vóru vinir hansara,
um Mac-e-do´-ni-u og A-chai´-u, at sendu til hansara, tráandi hann
fara til Jerusalem, sigandi, Eftir at hann vildi ikki hætta sær inn í
at eg havi verið har, má eg eisini leikhøllina.
32 Summir tessvegna geylaðu
síggja Rom.
22 So hann sendi inn í Mac-e- eitt, og summir eitt annað : tí
do´-ni-u tveir av teim sum tæntu savnaðurin var ørkymlaður ; og
honum, Timotheus og E-ras´-tus ; meginparturin vitsti ikki hvørsmen sjálvur hann steðgaði í Asiu í vegna teir vóru komnir saman.
eina tíð.
33 Og teir drógu Alexander út
23 Og hina somu tíð reis tað úr mannfjøldini, Jødarnir sendeingin smávegis øsingur um tann andi hann frameftir. Og Alexanvegin.
der gjørdi tekin við hondini, og
24 Tí ein ávísur maður nevnd- vildi havt hildið verju sína fyri
ur De-me´-tri-us, ein silvursmiður, fólkinum.
sum gjørdi silvur-halgidómar fyri 34 Men tá ið teir vitstu at hann
Dianu, førdi handverksmonnun- var Jødi, geylaðu allir út við eini
rødd í umleið skeiðið á tveir
um ongan smávegis vinning ;
25 Hvørjar hann kallaði saman tímar: Mikil er Diana Eph-e´-sarvið arbeiðsmonnunum av líkum anna.
yrki, og segði, Harrar, tit vita at 35 Og tá ið býarskrivarin hevði
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Eutychus reistur aftur til lívs

tar-chus og Se-cun´-dus ; og Gai´-us
úr Der´-be, og Timotheus ; og úr
Asiu, Tych-i´-cus og Tro´-phi-mus.
5 Hesir, farandi undan, bíðaðu
eftir okkum í Tro´-as.
6 Og vit sigldu avstað frá Philippi eftir dagarnar av ósúrgaðum
breyði, og komu til teirra til Tro´as á fimm døgum ; hvar vit vórðu
verandi sjey dagar.
7 Og uppá hin fyrsta dag vikunnar, tá ið lærusveinarnir komu
saman at bróta breyð, prædikaði
Paulus teimum, til reiðar at fara
avstað um morgunin ; og helt
áfram talu sína inntil midnátt.
8 Og har vóru mong ljós í hinum ovara kamari, hvar teir vóru
savnaðir saman.
9 Og har sat í einum glugga
ein ávísur ungur maður nevndur
Eu-ty´-chus, verandi fallin inn í
ein djúpan svøvn : og sum Paulus
var leingi prædikandi, sakk hann
niður við svøvni, og fell niður frá
hinum triðja lofti, og varð tikin
upp deyður.
10 Og Paulus fór oman, og fell á
hann, og umfevnandi hann segði,
Órógvið ikki tykkum sjálvar ; tí lív
hans er í honum.
11 Tá ið hann tessvegna var
KAPITUL 20
komin upp aftur, og hevði brotið
G eftir at ófriðurin var avhæs- breyð, og etið, og talað eina langa
aður, kallaði Paulus lærusvein- stund, enntá til tað lýsti fyri degi,
arnar til sín, og umfevndi teir, og so fór hann avstað.
fór avstað fyri at fara inn í Mac-e- 12 Og teir førdu unga mannin
á lívi, og vórðu ikki lítið uggaðir.
do´-ni-u.
2 Og tá ið hann hevði farið yvir 13 ¶ Og vit fóru undan til
hasar partarnar, og hevði givið skips, og sigldu til As´-sos, har ætlteimum nógva formaning, kom andi at taka uppí Paulus : tí soleiðis hevði hann skipað fyri, ætlandi
hann inn í Grikkaland,
3 Og varð verandi har tríggjar sjálvur at fara til gongu.
mánaðir. Og tá ið Jødarnir lógu 14 Og tá ið hann møttist við
uppá lúr eftir honum, sum hann okkum í As´-sos, tóku vit hann
var um at sigla inn í Sýriu, avráddi uppí, og komu til Mit-y-le´-ne.
hann at venda aftur gjøgnum 15 Og vit sigldu haðan, og komu
næsta dagin yvir ímóti Chi´-os ; og
Mac-e-do´-ni-u.
4 Og tað vóru í fylgi við honum næsta dagin komu vit fram í Sa´inn í Asiu So´-pa-ter úr Be-rø´-u ; og mos, og dvaldu í Tro-gyl´-li-um; og
av Thess-a-lo´-nic-ar-unum, A-ris´- næsta dagin komu vit til Mi-le´-tus.
190

sissað fólkið, segði hann : Tit Ephes´-arar, hvør maður er tað sum
veit ikki hvussu ið staður Eph-e´sar-anna er ein tilbiðjari av hini
miklu gudinnu Dianu, og av hini
mynd sum fell niður frá Jupiter?
36 Við tað tá at hesir lutir
kunnu ikki verða talaðir ímóti,
áttu tit at verið stillir, og at gjørt
einkið bráðræsnisliga.
37 Tí tit hava ført higar hesar
menn, sum eru hvørki rænarar
av kirkjum, ella tá spottarar av
gudinnu tykkara.
38 Hvørsvegna um De-me´-trius, og teir handverksmenn sum
eru við honum, havi eitt mál
ímóti nøkrum manni, lógin er
opin, og tað eru fulltrúar : klagi
teir hvør annan.
39 Men um tit fregnist um nakað viðvíkjandi øðrum málevnum,
tað skal verða avgjørt á lógligum
fundi.
40 Tí vit eru í váða fyri at verða
kallaðir í forhoyr fyri ófrið hesa
dags, tað verandi eingin grund
við hvørji vit mega geva greiðu
fyri hesum tilrendi.
41 Og tá ið hann svá hevði talað,
læt hann savnaðin fara.
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16 Tí Paulus hevði avrátt at 27 Tí eg havi ikki skýggjað at
sigla um Eph´-e-sus, av tí at hann kunngera tykkum alt ráð Guðs.
vildi ikki brúka tíðina í Asiu : tí 28 ¶ Gevið gætur tessvegna
hann skundaði sær, um tað var eftir tykkum sjálvum, og eftir øllmøguligt hjá honum, at verða í um fylginum yvir hvørt Heilagi
Jerusalem Hvítusunnudagin.
Andin hevur gjørt tykkum um17 ¶ Og frá Mi-le´-tus sendi sjónarmenn, at føða kirkju Guðs,
hann til Eph´-e-sus, og kallaði teir sum hann hevur keypt við sínum
elstu av kirkjuni.
egna blóði.
18 Og tá ið teir vóru komnir 29 Tí eg veit hetta, at eftir
til hansara, segði hann við teir, burturferð mína skulu herviligir
Tit vita, frá hinum fyrsta degi ið úlvar koma inn ímillum tykkara,
eg kom inn í Asiu, eftir hvørjum ei sparandi fylgið.
háttalagi eg havi verið hjá tykk- 30 Eisini av sjálvum tykkar
egnu skulu menn rísa, talandi
um á øllum tíðum,
19 Tænandi Harranum við øll- rangvørgar lutir, at draga burtur
um eyðmjúkleika av sinni, og við lærusveinar eftir teimum.
mongum tárum, og freistingum, 31 Tessvegna vakið, og minnist,
sum viðfórust mær við liggjanini í at yvir skeiðið á trý ár gavst eg ikki
at ávara hvønn og ein nátt og dag
lúr av Jødunum :
20 Og hvussu eg helt aftur við tárum.
einkið sum var gagnligt tykkum, 32 Og nú, brøður, eg gevi
men havi sýnt tykkum, og havi tykkum yvir til Guðs, og til náðarlært tykkum almennliga, og frá orðs hansara, hvørt er ført fyri at
byggja tykkum upp, og at geva
húsi til húss,
21 Vitnandi bæði fyri Jødunum, tykkum ein arv millum alra teirra
og eisini fyri Grikkunum, umvend- sum eru halgaðir.
ing mótvegis Guði, og trúgv mót- 33 Eg havi girnast ongans mans
vegis Harra várum Jesusi Christi. silvur, ella gull, ella skartaklæði.
22 Og nú, sí, eg fari bundin í 34 Ja, tit sjálvir vita, at hesar
andanum til Jerusalem, ei vitandi hendur hava tænað neyðsynjum
teir lutir sum skulu viðfarast mær mínum, og hjá teimum sum vóru
við mær.
har :
23 Uttan at Heilagi Andin 35 Eg havi sýnt tykkum allar lutvitnar í hvørjum staði, sigandi at ir, hvussu ið soleiðis arbeiðandi tit
bond og líðingar bíða mær.
áttu at stuðlað hinum veiku, og at
24 Men eingir av hesum lut- minst orðini hjá Harranum Jesusi,
um vika meg, eiheldur rokni eg hvussu hann segði, Tað er meiri
lív mítt kært mær sjálvum, so at vælsignað at geva enn at móttaka.
eg mátti fullført skeið mítt við 36 ¶ Og tá ið hann svá hevði
gleði, og tænastuna, sum eg havi talað, knelaði hann niður, og bað
móttikið av Harranum Jesusi, at við teim øllum.
37 Og teir grótu allir sáran, og
vitna gleðiboðskap náðar Guðs.
25 Og nú, sí, eg veit at tit allir, fullu um háls Paulusar, og kystu
hvørja millum eg havi gingið præ- hann,
dikandi kongadømi Guðs, skulu 38 Syrgjandi mest av øllum
vegna orðanna sum hann talaði,
síggja andlit mítt ei meira.
26 Hvørsvegna eg taki tykk- at teir skuldu síggja andlit hans ei
um til vitnis henda dag, at eg eri meira. Og teir fylgdu honum at
skipinum.
reinur frá blóði alra manna.
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Paulus ferðast til Jerusalem

okkara, tók hann gyrðil Paulusar,
KAPITUL 21
og bant sínar egnu hendur og
G tað bar á, at eftir at vit føtur, og segði, Svá sigur Heilagi
vóru slopnir frá teimum, og Andin: Soleiðis skulu Jødarnir
høvdu lagt út, komu vit við bein- í Jerusalem binda tann mann
ari kós til Co´-os, og hin fylgjandi sum eigur henda gyrðil, og skulu
dagin til Rhodos, og haðanfrá til geva hann yvir inn í hendurnar á
Pat-a´-ra :
Heidningunum.
2 Og finnandi eitt skip sigl- 12 Og tá ið vit hoyrdu hesar
andi yvir at Phø-ni´-ci-u, fóru vit lutir, bæði vit, og teir av tí staðumborð, og løgdu út.
inum, bønaðu hann ikki at fara
3 Nú, tá ið vit høvdu varnast niðan til Jerusalem.
Cýpros, eftirlótu vit hana á vins- 13 Tá svaraði Paulus, Hvat
tru síðu, og sigldu inn í Sýriu, og meina tit at gráta og bróta hjarta
løgdu at landi í Týrus : tí har átti mítt ? tí eg eri til reiðar, ikki at
skipið at leggja upp farm sín.
verða bundin einans, men eisini
4 Og finnandi lærusveinar, at doyggja í Jerusalem fyri navn
dvaldu vit har sjey dagar : hvørj- Harrans Jesu.
ir søgdu til Paulusar gjøgnum 14 Og tá ið hann vildi ikki
Andan, at hann skuldi ikki fara verða yvirtalaður, góvust vit, signiðan til Jerusalem.
andi, Vilji Harrans veri gjørdur.
5 Og tá ið vit høvdu fullført 15 Og eftir hasar dagar tóku vit
hasar dagarnar, hildu vit avstað upp viðførningar okkara, og fóru
og fóru leið okkara ; og teir allir niðan til Jerusalem.
førdu okkum á leið okkara, við 16 Tað fóru við okkum eisini
konum og børnum, til vit vóru úti ávísir av lærusveinunum úr Cæ-saúr staðinum : og vit knelaðu niður re´-u, og førdu við sær ein Mna´-son
á sævarmálanum, og bóðu.
úr Cýpros, ein gamlan lærusvein,
6 Og tá ið vit vóru skilst hvørt hjá hvørjum vit skuldu hýsast.
frá øðrum, tóku vit skip ; og tey 17 Og tá ið vit vóru komnir til
vendu heim aftur.
Jerusalem, tóku brøðurnir ímóti
7 Og tá ið vit høvdu fullgjørt okkum fegnir.
kós okkara frá Týrus, komu vit til 18 Og fylgjandi dagin fór PaulPtol-e-ma´-is, og heilsaðu brøðr- us inn við okkum til Jácobs ; og
unum, og vórðu verandi hjá teim- allir hinir elstu vóru viðstaddir.
um ein dag.
19 Og tá ið hann hevði heilsað
8 Og næsta dagin, vit sum vóru teimum, greiddi hann frá, hvørt
av samlagi Paulusar, fóru avstað, fyri seg, hvørjar lutir Guð hevði
og komu til Cæ-sa-re´-u : og vit fóru virkað Heidninganna millum við
inn í húsið hjá Philippusi evange- tænastu hansara.
listi, sum var ein av teim sjey; og 20 Og tá ið teir hoyrdu tað,
vórðu verandi hjá honum.
dýrðmettu teir Harran, og søgdu
9 Og hin sami maður hevði fýra við hann, Tú sært, bróðir, hvussu
døtur, jomfrýr, hvørjar propheter- mong túsundir av Jødum tað
aðu.
eru sum trúgva ; og teir eru allir
10 Og sum vit dvaldu har vandlátir um lógina :
mangar dagar, kom tað oman 21 Og teir eru kunnaðir um
frá Judæu ein ávísur prophetur, teg, at tú lærirt allar Jødarnar
nevndur Ag´-a-bus.
sum eru Heidninganna millum at
11 Og tá ið hann var komin til yvirgeva Móses, sigandi at teir áttu
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ikki at umskera børn síni, eiheldur úr templinum : og við tað sama
vórðu dyrnar lokaðar.
at ganga eftir siðunum.
22 Hvat er tessvegna at gera ? 31 Og sum teir gingu um fyri at
mannfjøldin má neyðugt koma drepa hann, komu tíðindir til fremsaman: tí tey vilja hoyra at tú ert sta herovastans av liðinum, at alt
Jerusalem var í einum uppstigi.
komin.
23 Ger tessvegna hetta sum vit 32 Hvør í stundini tók hermenn
siga til tín: Vit hava fýra menn og hundraðsovastar, og rann oman
til teirra : og tá ið teir sóu fremsta
sum hava eitt lyfti á sær ;
24 Teir tak, og reinsa teg við herovastan og hermenninar, lótu
teimum, og statt til skulda við teir av berjing av Paulusi.
teimum, at teir mega raka høvur 33 Tá kom fremsti herovastin
síni : og allir mega vita at teir lut- nær, og tók hann, og beyð hann at
ir, hvarum teir vórðu kunnaðir verða bundnan við tveim ketum ;
viðvíkjandi tær, eru einkið ; men og kravdist vita hvør hann var, og
at tú sjálvur eisini gongurt reglu- hvat hann hevði gjørt.
34 Og summir rópaðu eitt, og
samliga, og heldurt lógina.
25 Hvat Heidningunum sum summir eitt annað, millum manntrúgva viðvíkur, vit hava skrivað fjøldarinnar : og tá ið hann kundi
og avgjørt at teir haldi ongan slík- ikki vita vissuna fyri ófriðinum,
an lut, uttan einans at teir haldi beyð hann hann at verða førdan
seg frá lutum ofraðum til skurð- inn í borgina.
guda, og frá blóði, og frá kvald- 35 Og tá ið hann kom upp á
trappurnar, so var tað, at hann
um, og frá hordómi.
26 Tá tók Paulus menninar, og varð borin av hermonnunum fyri
hin næsta dagin reinsandi seg við harðskapin av fólkinum.
teimum fór inn í templið, at frá- 36 Tí fjøldin av fólkinum fylgdi
merkja fullføringina av reinsanar- aftaná, rópandi, Burtur við hondøgunum, inntil at eitt offur skul- um.
di verða ofrað fyri hvønn og ein av 37 Og sum Paulus átti at verða
leiddur inn í borgina, segði hann
teimum.
27 Og tá ið teir sjey dagarnir við fremsta herovastan, Kann eg
vóru næstan endaðir, teir Jødar tala við teg ? Hvør segði, Dugirt
sum vóru úr Asiu, tá ið teir sóu tú tala Grikskt ?
hann í templinum, østu upp alt 38 Ert ikki tú hasin Egyptin,
sum frammanundan hesum døgfólkið, og løgdu hendur á hann,
28 Rópandi út , Menn av Ísrael, um gjørdirt uppreist, og leiddirt út
hjálpið : Hesin er maðurin, sum í oyðimørkina fýra túsund menn
lærir allar menn allar staðir ímóti sum vóru myrðarar ?
fólkinum, og lógini, og hesum 39 Men Paulus segði, Eg eri ein
staðinum : og víðari førdi eisini maður sum eri ein Jødi úr Tarsus,
Grikkar inn í templið, og hevur einum staði í Ci-li´-ci-u, ein borgari
í ongum meðal staði : og, eg bøni
dálkað henda heilaga stað.
29 (Tí teir høvdu sæð framman- teg, loyv mær at tala til fólksins.
undan við honum í staðinum Tro- 40 Og tá ið hann hevði givið
ph´-i-mus, ein Eph-es´-ara, hvønn honum loyvi, stóð Paulus á trappteir hildu at Paulus hevði ført inn unum, og gjørdi tekin við hondini
til fólksins. Og tá ið har varð
í templið.)
30 Og allur staðurin varð rørd- gjørd ein mikil tøgn, talaði hann
ur, og fólkið rann saman: og teir til teirra á hini Hebraisku tungu,
tóku Paulus, og drógu hann út sigandi,
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Háttalagið av umvending Paulusar

11 Og tá ið eg kundi ikki síggja
KAPITUL 22
fyri dýrdina av hasum ljósi, verðE N N , brøður og fedrar, andi leiddur við hondini av teimhoyrið tit verju mína sum um sum vóru við mær, kom eg
inn í Damascus.
eg haldi nú yvirfyri tykkum.
2 (Og tá ið teir hoyrdu at hann 12 Og ein An-a-nï´-as, ein frómtalaði á hini Hebraisku tungu til ur maður samsvarandi við lógina,
teirra, hildu teir tess meiri tøgn: havandi gott ummæli av øllum
Jødunum sum dvaldust har,
og hann sigur,)
3 Eg eri sanniliga ein maður 13 Kom til mín, og stóð, og
sum eri ein Jødi, føddur í Tarsus, segði við meg, Bróðir Saulus,
einum staði í Ci-li´-ci-u, tó aldur upp móttak sjón tína. Og hin sama
í hesum staði við føtur Ga-ma´-li- tíma hugdi eg upp uppá hann.
el-s, og lærdur samsvarandi við full- 14 Og hann segði, Guð fedra
komna háttalag fedralógarinnar, vára hevur útvalt teg, at tú skuldog var vandlátur mótvegis Guði, irt kenna vilja hansara, og síggja
Hin Rættvísa, og skuldirt hoyra
eins og tit allir eru henda dag.
4 Og eg søkti at hesum vegi røddina av munni hansara.
til deyðans, bindandi og gevandi 15 Tí tú skalt verða øllum
upp inn í fongsul bæði menn og monnum vitni hans um hvat tú
hevurt sæð og hoyrt.
kvinnur.
5 Sum eisini høvuðspresturin 16 Og nú, hví drálart tú ? reis
ber mær vitnisburð, og øll stætt teg, og verð doyptur, og tváa
hinna elstu : frá hvørjum eg eisini burtur syndir tínar, kallandi á
tók við brøvum til brøðranna, og navn Harrans.
fór til Damascus, at føra tey sum 17 Og tað bar á, at, tá ið
vóru har bundin til Jerusalem, eg var komin aftur til Jerusalem,
enntá meðan eg bað í templinum,
fyri at verða revsað.
6 Og tað bar á, at, sum eg gjør- var eg í eini transu ;
di ferð mína, og var komin nær at 18 Og sá hann sigandi við meg,
Damascus um middag, brádliga Kvika tær, og kom tær skundiskein tað frá himni eitt mikið ljós liga út úr Jerusalem : tí teir vilja
ikki taka ímóti vitnisburði tínum
runt umkring meg.
7 Og eg fell til jarðarinnar, og viðvíkjandi mær.
hoyrdi eina rødd sigandi við meg, 19 Og eg segði, Harri, teir vita
Saulus, Saulus, hví søkirt tú at at eg fongslaði og bardi í hvørji
synagogu tey sum trúðu á teg :
mær ?
8 Og eg svaraði, Hvør ert tú, 20 Og tá ið blóðið á Martýri
Harri ? Og hann segði við meg, tínum Stephani varð úthelt, stóð
Eg eri Jesus úr Nazareth, hvørjum eg eisini hjá, og samtykti at deyða
hansara, og varðaði búnað teirra
tú søkirt at.
9 Og teir sum vóru við mær sóu ið drópu hann.
víst ljósið, og vórðu ræddir ; men 21 Og hann segði við meg, Far
teir hoyrdu ikki røddina á honum avstað : tí eg vil senda teg langt
hiðan til Heidinganna.
sum talaði til mín.
10 Og eg segði, Hvat skal eg 22 Og teir góvu honum áhoyrn
gera, Harri ? Og Harrin segði at hesum orði, og síðan lyftu upp
við meg, Reis teg, og far inn í røddum sínum, og søgdu, Burtur
Damascus ; og har skal tað verða við einum slíkum felaga frá jørðsagt tær um allar lutir sum eru ini : tí tað er ikki sømiligt, at hann
skuldi livað.
fyriskipaðir hjá tær at gera.
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23 Og sum teir geylaðu út, og
kastaðu av klæðir síni, og tveittu
dust upp í luftina,
24 Gav fremsti herovastin boð
at hann skuldi verða førdur inn í
borgina, og beyð at hann skuldi
verða avhoyrdur við húðfletting ;
at hann mátti vitað hvørsvegna
teir geylaðu so ímóti honum.
25 Og sum teir bundu hann við
reimum, segði Paulus við hundraðsovastan sum stóð hjá : Er tað
lógligt hjá tykkum at húðfletta ein
mann sum er ein Romverji, og tað
ódómfeldan ?
26 Tá ið hundraðsovastin hoyrdi tað, fór hann og segði fremsta
herovastanum frá, sigandi, Gev
gætur hvat tú gert : tí hesin maður
er ein Romverji.
27 Tá kom fremsti herovastin,
og segði við hann, Sig mær, ert tú
ein Romverji ? Hann segði, Ja.
28 Og fremsti herovastin svaraði, Við miklari upphædd vann
eg hetta frælsi. Og Paulus segði,
Men eg varð frí-borin.
29 Tá beinanvegin fóru teir
avstað frá honum sum skuldu
havt avhoyrt hann : og fremsti
herovastin eisini varð ræddur,
eftir at hann vitsti at hann var ein
Romverji, og av tí at hann hevði
bundið hann.
30 Um morgunin, av tí at
hann vildi havt vitað vissuna um
hvørsvegna hann varð ákærdur
av Jødunum, loysti hann hann
frá bondum hansara, og beyð
høvuðsprestunum og øllum ráði
teirra at birtast, og førdi Paulus
oman, og setti hann frammi fyri
teimum.

beyð teimum sum stóðu hjá honum at sláa hann á munnin.
3 Tá segði Paulus við hann:
Guð skal sláa teg, tín kálkaði
veggur : tí siturt tú at døma meg
eftir lógini, og býðurt meg at
verða slignan mótsatt við lógina?
4 Og teir sum stóðu hjá søgdu,
Deilirt tú høvuðsprest Guðs ?
5 Tá segði Paulus, Eg vitsti ikki,
brøður, at hann var høvuðspresturin: tí tað stendur skrivað, Tú
skalt ikki tala ilt um stjórnara
fólks tíns.
6 Men tá ið Paulus varnaðist at
tann eini parturin vóru Sad-du-ce´ar-ar, og hin Pharisearar, rópaði
hann út í ráðinum, Menn og brøður, eg eri ein Phariseari, sonurin
hjá einum Phariseara : um vónina
og uppreisn av hinum deyðu eri
eg kallaður í forhoyr.
7 Og tá ið hann so hevði sagt,
reis tað upp ein tvídráttur millum
Pha-risearanna og Sad-du-ce´-aranna : og fjøldin varð sundurdeild.
8 Tí Sad-du-ce´-ar-arnir siga at
tað er eingin uppreisn, eiheldur
eingil, ella andi : men Phariseararnir játta bæði.
9 Og tað reis eitt mikið róp : og
hinir skriftlærdu sum vóru í parti
Pharisearanna risu, og stríddu,
sigandi, Vit finna einkið ilt í hesum
manni : men um ein andi ella ein
eingil hevur talað til hansara, latum okkum ikki berjast ímóti Guði.
10 Og tá ið tað reis ein mikil
tvídráttur, fremsti herovastin, óttandi fyri bara ikki Paulus skuldi
havt vorðið togaður í stykkir av
teimum, beyð hermonnunum at
fara oman, og at taka hann við
valdi frá millum teirra, og at føra
KAPITUL 23
hann inn í borgina.
G Paulus, álvarsamliga skoð- 11 Og ta fylgjandi náttina stóð
andi ráðið, segði, Menn og Harrin hjá honum, og segði, Ver
brøður, eg havi livað í allari góðari við gott treyst, Paulus : tí eins og
samvitsku frammi fyri Guði inntil tú hevurt vitnað um meg í Jerusalem, soleiðis mást tú bera vitni
henda dag.
2 Og høvuðspresturin An-a-nï´-as eisini í Rom.
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Paulus sendur til Felixar

12 Og tá ið tað varð dagur, honum av teim fleiri enn fjøruti
ávísir av Jødunum gingu saman menn, sum hava bundið seg
í lið, og bundu seg sjálvar und- sjálvar við einum eiði, at teir vilja
ir eina bølbiðing, sigandi at teir hvørki eta ella drekka til teir hava
vildu hvørki eta ella drekka til teir dripið hann: og nú eru teir til
reiðar, væntandi eftir einum lyfti
høvdu dripið Paulus.
13 Og teir vóru fleiri enn fjøru- frá tær.
ti sum høvdu gjørt hesa saman- 22 So fremsti herovastin læt
svørjing.
tá hin unga mannin fara avstað,
14 Og teir komu til høvuðs- og álegði honum, Síggj til tú sigi
prestanna og hinna elstu, og søg- ongum manni at tú hevurt sýnt
du, Vit hava bundið okkum sjálv- hesar lutir fyri mær.
ar undir eina mikla bølbiðing, at 23 Og hann kallaði til sín tveir
vit vilja einkið eta inntil vit hava hundraðsovastar, sigandi, Gerið
til reiðar tvey hundrað hermenn
vigið Paulus.
15 Nú, tessvegna tit saman at fara til Cæ-sa-re´-u, og reiðmenn
við ráðinum gevið til kennar fyri trísinstjúgu og tíggju, og spjótfremsta herovastanum at hann menn tvey hundrað, við hin triðja
føri hann oman til tykkara í morg- tíma náttarinnar;
in, sum um tit vildu fregnað okk- 24 Og útvegið teim djór, at teir
urt meiri fullkomiliga viðvíkjandi mega seta Paulus á, og føra hann
honum : og vit, áður nakrantíð tryggan til Felix landsstjórans.
hann komi nær, eru til reiðar at 25 Og hann skrivaði eitt bræv
eftir hesum háttalagi :
drepa hann.
16 Og tá ið systirsonur Paulus- 26 Claudius Lýs´-i-as til hins
ar hoyrdi um teirra liggjan á lúr, mest mæta landsstjóra Felix
fór hann og gekk inn í borgina, sendir kvøðu.
27 Hesin maður varð tikin av
og segði Paulusi frá.
17 Tá kallaði Paulus ein av Jødunum, og skuldi havt verðhundraðsovastunum til sín, og ið dripin av teimum : tá kom eg
segði, Før henda unga mann við einum heri, og bjargaði hontil fremsta herovastans : tí hann um, havandi skilt at hann var ein
hevur nakað ávíst at siga honum. Romverji.
18 So hann tók hann, og førdi 28 Og tá ið eg vildi havt vitað
hann til fremsta herovastans, og grundina hvørsvegna teir ákærdu
segði, Fangin Paulus kallaði meg hann, førdi eg hann fram inn í ráð
til sín, og bað meg at føra henda teirra :
unga mann til tín, hvør hevur 29 Hvønn eg varnaðist at vera
ákærdan um spurningar um lóg
eitthvørt at siga tær.
19 Herovastin tá tók í hondina teirra, men at hava einkið lagt til
á honum, og fór við honum til síð- ákæru sína verdugt av deyða, ella
is einsæris, og spurdi hann, Hvat av bondum.
30 Og tá ið tað varð sagt mær
er tað tú hevurt at siga mær ?
20 Og hann segði, Jødarnir hvussu ið Jødarnir lógu á lúr eftir
hava samst um at biðja teg at tú manninum, sendi eg beinanveg
vildirt ført oman Paulus í morg- til tín, og gav ákærarum hansara
in inn í ráðið, sum um teir vildu boð eisini at siga frammi fyri tær
fregnað okkurt av honum meira hvat teir høvdu ímóti honum.
Farvæl.
fullkomiliga.
21 Men gev tú ikki eftir fyri 31 Hermenninir, sum tað varð
teimum : tí tað liggja á lúr eftir boðið teimum, tóku tá Paulus, og
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førdu hann um náttina til An-tipa´-tris.
32 Um morgunin yvirlótu teir
reiðmenninar at fara við honum,
og vendu aftur til slottsins :
33 Hvørjir, tá ið teir komu til
Cæ-sa-re´-u, og handaðu epistilin til landsstjórans, stillaðu fram
Paulus eisini frammi fyri honum.
34 Og tá ið landsstjórin hevði
lisið brævið, spurdi hann úr hvørjum ríkisparti hann var. Og tá ið
hann skilti at hann var úr Ci-li´ci-u ;
35 Eg vil hoyra teg, segði hann,
tá ið ákærarar tínir eru eisini komnir. Og hann beyð hann at verða
hildnan í dómshøll He-ró´-des-ar.

um harðskapi tók hann burtur út
úr hondum okkara,
8 Bjóðandi ákærarum hans at
koma til tín : við rannsakan av
hvørjum tú sjálvur kanst nema
kunnleika um allar hesar lutir,
hvarum vit ákæra hann.
9 Og Jødarnir eisini samtyktu,
sigandi at hesir lutir vóru so.
10 Paulus, eftir at landsstjórin
hevði gjørt tekin til hansara at
tala, tá svaraði, Við tað at eg
veit at tú hevurt verið í mong ár
ein dómari hjá hesi tjóð, svari
eg tess meira fegnisliga fyri mær
sjálvum :
11 Av tí at tú kanst skilja, at
tað eru enn bert tólv dagar síðan
eg fór niðan til Jerusalem fyri at
KAPITUL 24
tilbiðja.
G eftir fimm dagar fór 12 Og teir hvørki funnu meg
høvuðspresturin An-a-nï´-as í templinum skiftandi orð við
oman við hinum elstu, og við ein- nakran mann, eiheldur reisandi
um ávísum røðumanni nevndum upp fólkið, hvørki í synagogunTer´-tul-lus, hvørjir upplýstu lands- um, ella í staðinum :
stjóran ímóti Paulusi.
13 Eiheldur kunnu teir prógva
2 Og tá ið hann varð kallaður teir lutir hvarum teir nú ákæra
fram, byrjaði Ter´-tul-lus at ákæra meg.
hann, sigandi, Eftir sum at við 14 Men hetta játti eg tær, at
tær vær njótum mikla stillsemi, eftir tí veginum sum teir kalla
og at sera verdugar gerðir verða ranglæra, soleiðis tilbiði eg Guð
gjørdar hesi tjóð við forsjón tíni, fedra mína, trúgvandi øllum lut3 Tøkum vær ímóti tí altíð, og á um sum eru skrivaðir í lógini og í
øllum støðum, mest ediligi Felix, prophetunum :
við allari takksemi.
15 Og havi vón mótvegis Guði,
4 Hóast hetta, at eg verði ikki hvat teir sjálvir eisini viðurkenna,
longur troyttiligur hjá tær, biði eg at tað skal verða ein uppreisn av
teg, at tú vildirt hoyrt okkum av hinum deyðu, bæði av hinum
miskunnsemi tíni nøkur fá orð.
rættvísu og órættvísu.
5 Tí vit hava funnið henda mann 16 Og herí venji eg meg sjálvein pestsligan felaga, og ein til- an, at hava altíð eina samvitsku
skundara av uppreisti millum alra tóma fyri meinboga mótvegis
Jødanna út gjøgnum heimin, og Guði, og mótvegis monnum.
ein liðskipara av sect Nazareanna: 17 Nú, eftir mong ár kom eg at
6 Hvør eisini hevur gingið um bera olmussur til tjóðar mínar, og
fyri at vanhalga templið : hvønn ofringar.
vit tóku, og vildu havt dømt sam- 18 Við hvat ávísir Jødar úr Asiu
svarandi við lóg okkara.
funnu meg reinsaðan í templi7 Men fremsti herovastin Lýs-i- num, hvørki við mannfjøld, ella
as kom uppá okkum, og við mikl- við ófriði.
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Paulus skjýtur mál sítt fyri Cæsar

19 Hvørjir áttu at havt verið her
frammi fyri tær, og mótmælt, um
teir høvdu okkurt ímóti mær.
20 Ella annars lat hesar somu
her siga, um teir havi funnið nakra
illa gerð í mær, meðan eg stóð
frammi fyri ráðinum,
21 Uttan tað veri fyri hesa einu
rødd, sum eg rópaði standandi
ímillum teirra, Viðvíkjandi uppreisn hinna deyðu eri eg kallaður
í forhoyr av tykkum henda dag.
22 Og tá ið Felix hoyrdi hesar
lutir, havandi meiri fullkomnan
kunnleika um tann vegin, útsetti
hann teir, og segði, Tá ið Lýs´-ias fremsti herovastin skal koma
oman, vil eg vita hitt evsta um
mál tykkara.
23 Og hann beyð einum hundraðsovasta at varða Paulus, og at
lata hann fáa sømdir, og at hann
skuldi sýta ongum av kunningum
hansara at tæna honum ella koma
til hansara.
24 Og eftir ávísar dagar, tá ið
Felix kom við konu síni Dru-sil´lu, sum var ein Jødinna, sendi
hann eftir Paulusi, og hoyrdi
hann viðvíkjandi trúnni á Christ.
25 Og sum hann røddi um rættvísi, fráhald, og komandi dóm,
nøtraði Felix, og svaraði, Far leið
tína fyri hesa ferð ; tá ið eg havi
eina lagaliga tíð, vil eg kalla á teg.
26 Hann vónaði eisini at peningur skuldi havt verðið givin
honum av Paulusi, at hann mátti loysa hann: hvørsvegna hann
sendi eftir honum tess oftari, og
samtaði við hann.
27 Men eftir tvey ár kom Por´-cius Festus í rúm Felixar : og Felix,
viljugur at sýna Jødunum eina
fragd, eftirlæt Paulus bundnan.

2 Tá kunnaðu høvuðspresturin
og hinir fremstu av Jødunum hann
ímóti Paulusi, og bønaðu hann,
3 Og tráaðu góðvild ímóti honum, at hann vildi senda eftir honum til Jerusalem, liggjandi á lúr á
veginum at drepa hann.
4 Men Festus svaraði, at Paulus skuldi verða hildin í Cæ-sare´-u, og at sjálvur hann vildi fara
avstað brádliga hagar.
5 Latið teir tessvegna, segði
hann, sum tykkara millum eru
førir, fara oman við mær, og
ákæra henda mann, um tað veri
nøkur vondska í honum.
6 Og tá ið hann hevði dvalt
millum teirra meira enn tíggju
dagar, fór hann oman til Cæsa-re´-u ; og næsta dagin sitandi
á dómstólinum beyð Paulus at
verða fingnan.
7 Og tá ið hann var komin,
Jødarnir sum vóru komnir oman
frá Jerusalem stóðu rundanum,
og løgdu mangar og herviligar
klagur ímóti Paulusi, hvørjar teir
kundu ikki prógva.
8 Meðan hann svaraði fyri seg,
Hvørki ímóti lóg Jødanna, ella
ímóti templinum, ella tá ímóti
Cæsari, havi eg misbrotist nakað
yvirhøvur.
9 Men Festus, viljugur at gera
Jødunum eina fragd, svaraði Paulusi, og segði, Vilt tú fara niðan til
Jerusalem, og har verða dømdur í
hesum lutum frammi fyri mær ?
10 Tá segði Paulus, Eg standi
við dómstól Cæsars, hvar eg átti
at verðið dømdur : ímóti Jødunum
havi eg einkið skeivt gjørt, sum tú
sera væl veitst.
11 Tí um eg veri meg ein misbrótari, ella havi framt nakað
deyða vert, nokti eg ei at doyggja :
KAPITUL 25
men um tað veri eingir av hesum
Ú, tá ið Festus var komin lutum hvarum hesir ákæra meg,
inn í ríkispartin, eftir tríggjar kann eingin maður geva meg
dagar steig hann niðan úr Cæ-sa- yvir til teirra. Eg skjóti málið fyri
Cæsar.
re´-u til Jerusalem.
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Verja Paulusar frammi fyri Agrippa

12 Festus, tá ið hann hevði sjálvur. Í morgin, segði hann,
samráðst við ráðið, svaraði tá, skalt tú hoyra hann.
Hevurt tú skotið málið fyri Cæsar? 23 Og á morgisdeginum, tá ið
Ag-rippa var komin, og Ber-ni´-ce,
til Cæsars skalt tú fara.
13 Og eftir ávísar dagar komu við miklum skrúð, og var farin inn í
Agrippa kongur og Ber-ni´-ce til hoyringarstaðin, við fremstu herCæ-sa-re´-u at heilsa uppá Festus. ovastunum, og aðal monnum stað14 Og tá ið tey høvdu verið har arins, við boð Festusar varð Paulus
mangar dagar, klárlegði Festus fingin fram.
søk Paulusar fyri kongi, sigandi, 24 Og Festus segði, Agrippa
Tað er ein ávísur maður eftirlatin kongur, og allir menn sum eru
her viðstaddir hjá okkum, tit síí bondum av Felixi :
15 Um hvønn, tá ið eg var í Jeru- ggja henda mann, um hvønn øll
salem, høvuðsprestarnir og hinir fjøldin av Jødunum hevur fingist
elstu hjá Jødunum upplýstu meg, við meg, bæði í Jerusalem, og eistráandi at hava dóm ímóti hon- ini her, rópandi at hann átti ikki
at livað longur.
um.
16 Til hvørja eg svaraði, Tað er 25 Men tá ið eg fann at hann
ikki háttalag Romverjanna at geva hevði framt einkið deyða vert, og
nakran mann yvir at doyggja, áð- at hann hevði sjálvur skotið málur enn at hann sum er ákærdur ið fyri Augustus, havi eg avrátt at
havi ákærararnar andlit til and- senda hann.
lits, og havi loyvi at svara fyri sær 26 Um hvønn eg havi ongan
viðvíkjandi brotsgerðini lagdari ávísan lut at skriva til harra míns.
Hvørsvegna eg havi ført hann
ímóti honum.
17 Tessvegna, tá ið teir vóru fram fyri tykkum, og serstakliga
komnir higar, uttan nakað drál fram fyri teg, O kong Agrippa,
um morgunin settist eg á dóm- at, eftir hildna rannsókn, eg mátti
stólin, og beyð mannin at verða hava eitthvørt at skriva.
27 Tí tað tykir mær órímiligt at
fingnan fram.
18 Ímóti hvørjum tá ið ákær- senda ein fanga, og ikki saman við
ararnir stóðu upp, teir komu við at uppmála tær brotsgerðir lagdar
ongari ákæru um slíkar lutir sum ímóti honum.
eg helt :
KAPITUL 26
19 Men høvdu ávísar spurningÁ segði Agrippa við Paulus,
ar ímóti honum um teirra egnu
Tær er loyvt at tala fyri tær.
pátrúgv, og um ein Jesus, sum var
deyður, hvønn Paulus váttaði at Paulus tá rætti fram hondina, og
svaraði fyri sær :
vera livandi.
20 Og av tí at eg ivaðist um tess- 2 Eg haldi meg sjálvan glaðan,
háttar spurningar, spurdi eg hann Agrippa kongur, av tí at eg skal
hvørt hann vildi fara til Jerusalem, svara fyri mær sjálvum henda
og har verða dømdur í hesum dag frammi fyri tær, viðvíkjandi
øllum teimum lutum hvarum eg
málum.
21 Men tá ið Paulus hevði skot- eri ákærdur av Jødunum :
ið inn at verða hildin fram at hoyr- 3 Serstakliga av tí at eg veit teg
ingini av Augustusi, beyð eg hann at vera serkønan í øllum siðum
at verða varðaðan til eg mátti sent og spurningum sum eru Jødanna
millum : hvørsvegna eg bøni teg
hann til Cæsars.
22 Tá segði Agrippa við Fest- at hoyra meg tolinmóðiga.
us, Eg vildi eisini hoyrt mannin 4 Lívsháttalag mítt frá ungdómi
199

T

HEILAGA_BIBLIA_NT.indd 199

02-07-2010 18:45:48
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Agrippa nærum gerst ein Christin

mínum, sum var í fyrstani egnu 15 Og eg segði, Hvør ert tú,
tjóðar mínar millum í Jerusalem, Harri ? Og hann segði, Eg eri
kenna allir Jødarnir ;
Jesus hvørjum tú søkirt at.
5 Hvørjir kendu meg frá byrj- 16 Men rís upp, og statt upp á
anini, um teir vildu vitnað, at eftir føtur tínar : tí eg havi birtst tær
hini mest strangastu sect trúar fyri hetta endamál, at gera teg ein
okkara livdi eg sum ein Phariseari. tænara og eitt vitni bæði um hesar
6 Og nú standi eg og verði lutir hvørjar tú hevurt sæð, og um
dømdur fyri vónina um ta fyri- hasar lutir í hvørjum eg vil birtast
játtan gjørd fedrum várum av tær ;
17 Fríandi út teg frá fólkinum,
Guði :
7 At hvørji fyrijáttan okkara og frá Heidningunum, til hvørja
tólv ættir, áhaldandi tænandi Guði nú eg sendi teg,
dag og nátt, vóna at koma. Hvørs 18 At lata upp eygu teirra, og
vónar vegna, Agrippa kongur, eg at venda teim frá myrkri til ljóss,
verði ákærdur av Jødunum.
og frá valdi Satans at Guði, at teir
8 Hví skuldi tað verðið hildið mega móttaka fyrigeving av syndein lutur ótrúligur hjá tykkum, at um, og arv millum teirra sum eru
Guð skuldi reist hini deyðu?
halgaðir við trúgv sum er á meg.
9 Eg sanniliga hugsaði við mær 19 Við hvat, O Agrippa kongur,
sjálvum, at eg átti at gera mangar eg var ikki ólýðin hini himinsku
lutir andstøðis navni Jesu úr Naz- sjón:
20 Men sýndi fyrst teimum av
areth.
10 Hvønn lut eg eisini gjørdi Damascus, og í Jerusalem, og út
í Jerusalem : og mong av teim gjøgnum øll umráðini av Judæu,
heilagu lokaði eg inni í fongsli, og síðan fyri Heidningunum, at
havandi móttikið myndugleika teir skuldu venda um og venda til
frá høvuðsprestunum ; og tá ið Guðs, og gera verk hóskilig fyri
tey vórðu tikin av lívi, gav eg rødd umvending.
mína ímóti teimum.
21 Av hesum grundum fang11 Og eg revsaði tey ofta í hvørji aðu Jødarnir meg í templinum,
synagogu, og noyddi tey at Guðs- og fóru um fyri at drepa meg.
spotta ; og verandi ovurhondsliga 22 Havandi tessvegna vunnið
óður ímóti teimum, søkti eg at hjálp av Guði, haldi eg áfram at
teimum enntá at fremmandum hesum degi, vitnandi bæði fyri
smáum og miklum, sigandi ongar
staðum.
12 Við hvat eg fór til Damasc- aðrar lutir enn teir sum prous við myndugleika og umboði phetarnir og Móses siga skuldu
frá høvuðsprestunum,
koma :
13 Við middag, O kongur, sá 23 At Christus skuldi líða, og at
eg á veginum eitt ljós frá himni, hann skuldi verða hin fyrsti sum
omanfyri bjartleika sólarinnar, skuldi rísa frá hinum deyðu, og
skínandi runt umkring meg og skuldi sýna fólkinum ljós, og fyri
teir sum ferðaðust við mær.
Heidningunum.
14 Og tá ið vit vóru allir faln- 24 Og sum hann soleiðis talaði
ir til jarðarinnar, hoyrdi eg eina fyri sær, segði Festus við harðrødd talandi við meg, og sigandi ari rødd, Paulus, tú ert frá tær
á hini Hebraisku tungu, Saulus, sjálvum ; mikil lærdómur ger teg
Saulus, hví søkirt tú at mær ? tað óðan.
verður torført hjá tær at sparka 25 Men hann segði, Eg eri ikki
óður, mest ediligi Festus ; men
ímóti broddunum.
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tali fram orðini av sannleika og
edrúiligleika.
26 Tí kongur veit um hesar
lutir, frammi fyri hvørjum eg eisini tali frítt : tí eg eri sannførdur
at eingir av hesum lutum eru
fjaldir fyri honum ; tí hesin lutur
varð ikki gjørdur í einum úthorni.
27 Agrippa kongur, trýrt tú prophetunum ? Eg veit at tú trýrt.
28 Tá segði Agrippa við Paulus,
Nærum tú yvirtalart meg at verða
ein Christin.
29 Og Paulus segði, Eg vildi til
Guðs, at ikki einans tú, men eisini øll sum hoyra meg henda dag,
vóru bæði nærum, og aldeilis slík
sum eg eri, hesi bond undantikin.
30 Og tá ið hann svá hevði talað, reis upp kongur, og landsstjórin, og Ber-ni´-ce, og tey sum sótu
við teim.
31 Og tá ið tey vóru farin til
síðis, talaðu tey sín ámillum, sigandi, Hesin maður ger einkið vert
deyða ella bond.
32 Tá segði Agrippa við Festus,
Hesin maður mátti havt verðið
settur í frælsi, um hann hevði ikki
skotið málið fyri Cæsar.

haðanfrá, sigldu vit undir Cýprus,
av tí at vindarnir vóru andstøðis.
5 Og tá ið vit høvdu siglt yvir Cili´-ci-u og Pam-phy´-li-u havið, komu
vit til My´-ru, eins staðar av Lyc´i-u.
6 Og har fann hundraðsovastin
eitt skip úr Alexandriu siglandi inn
í Italiu ; og hann setti okkum hará.
7 Og tá ið vit høvdu siglt spakuliga mangar dagar, og nóg illa
vóru komnir yvir ímóti Cni´-dus,
vindurin ikki loyvandi okkum,
sigldu vit undir Cretoy, yvir ímóti
Sal-mo´-ne ;
8 Og, treyðugliga farandi framvið henni, komu at einum staði
sum er kallaður Hinar føgru havnir ; nær hvørjum var staðurin Lase´-a.
9 Nú, tá ið nógv tíð var brúkt,
og tá ið sigling var nú vandasom,
av tí at føstan var nú longu liðin,
formanaði Paulus teir,
10 Og segði við teir, Harrar, eg
varnist at henda sjóferð verður
við skaða og miklari oyðilegging,
ikki einans fyri farmin og skipið,
men eisini fyri lívini hjá okkum.
11 Hóast hetta trúði hundraðsovastin stýrimanninum og eigara
skipsins, meir enn teimum lutum
KAPITUL 27
sum vórðu talaðir av Paulusi.
G tá ið tað var avrátt at vit 12 Og av tí at havnin var ikki
skuldu sigla inn í Italiu, høglig at vetra í, ráddi meirilutlótu teir Paulus og ávísar aðrar in til at fara haðan eisini, um við
fangar einum nevndum Juliusi, nøkrum lagi teir máttu nátt til
einum hundraðsovasta, av liði Phø-ni´-ci-u, og har at vetrað; sum
Augustusar.
er ein havn hjá Cretoy, og liggur
2 Og farandi inn í eitt skip úr ímóti útsynningi og útnyrðingi.
Ad-ra-myt´-ti-um, løgdu vit út, 13 Og tá ið sunnanvindurin blásmeinandi at sigla framvið Asiu ti makliga, haldandi at teir høvdu
strondunum ; ein Ar-is´-tar-chus, uppnátt ætlan síni, loysandi haðein Mac-e-do´-ni-ari úr Thess-a- an, sigldu teir tætt við Cretoy.
lo´-ni-cu, verandi við okkum.
14 Men ei leingi aftaná reis tað
3 Og næsta dagin komu vit at í ímóti henni ein ódnarligur vindur,
Si´-don. Og Julius kurteisliga fór kallaður Eu-ro-cly´-don.
við Paulusi, og gav honum loyvi 15 Og tá ið skipið varð fangað,
at fara til vina sína at endurfríska og kundi ikki liggja upp ímóti
seg.
vindinum, lótu vit hana reka.
4 Og tá ið vit høvdu lagt út 16 Og rennandi undir eina ávísa
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Paulus líður skipbrot

oyggj sum er kallað Claudia, tjúgu favnar : og tá ið teir vóru
høvdu vit mikið arbeiði at koma farnir eitt sindur longur, skattaðu
bátinum fyri :
teir aftur, og funnu tað fimtan
17 Hvønn, tá ið teir høvdu tik- favnar.
ið upp, brúktu teir hjálparmidlar, 29 Síðan óttandi fyri bara ikki
undirgyrðandi skipið ; og, óttandi vit skuldu havt fallið uppá sker,
bara ikki teir skuldu falla inn í kastaðu teir fýra akker út úr hekkkyksendini, strikaðu segl, og so uni, og ynsktu eftir deginum.
vórðu riknir.
30 Og sum skipsmenninir vóru
18 Og vit verðandi ovurhonds- um at flýggja út úr skipinum, tá ið
liga syftir av einum ódnarvindi, teir høvdu lorað niður bátin inn í
sjógvin, undir skini sum um teir
næsta dagin lættu teir skipið ;
19 Og hin triðja dagin kastaðu vildu havt kastað onkur akker út
vit út við okkara egnu hondum úr stevninum,
31 Segði Paulus til hundraðsovskipsgreiðurnar.
20 Og tá ið hvørki sól ella astans og til hermannanna, Uttan
stjørnur í mangar dagar birtust, hesir verði verandi í skipinum,
og eingin smávegis ódnarvindur kunnu tit ikki verða bjargaðir.
lá á okkum, øll vón at vit skuldu 32 Hermenninir tá skóru av togverða bjargaðir var tá tikin burtur. ini á bátinum, og lótu hann detta
21 Men eftir langt fráhald steig av.
Paulus fram í miðju teirra, og 33 Og meðan dagurin var komsegði, Harrar, tit skuldu havt lýtt á andi á, bønaði Paulus teir allar
meg, og ikki havt loyst frá Cretoy, at fáa sær mat, sigandi, Hesin
og at havt spart henda løst og dagur er hin fjúrtandi dagur sum
miss.
tit hava bíðað og hildið áfram
22 Og nú formani eg tykkum fastandi, havandi fingið tykkum
at vera við gott treyst : tí tað skal einkið.
verða eingin missur av lívi nak- 34 Hvørsvegna eg biði tykkars mans tykkara millum, uttan av um at fáa tykkum nakað av mati :
skipinum.
tí hetta er fyri heilsu tykkara :
23 Tí tað stóð hjá mær hesa tí tað skal ikki eitt hár falla frá
nátt eingil Guðs, hvørs eg eri, og høvdinum á nøkrum tykkara.
hvørjum eg tæni,
35 Og tá ið hann svá hevði talað,
24 Sigandi, Óttast ikki, Paulus ; tók hann breyð, og veitti tøkkir til
tú mást verða førdur fram fyri Guðs í nærveruni av teim øllum :
Cæsar : og, sí, Guð hevur givið og tá ið hann hevði brotið tað,
tær allar teir sum sigla við tær.
byrjaði hann at eta.
25 Hvørsvegna, harrar, verið 36 Tá vórðu teir allir við gott
við gott treyst : tí eg trúgvi Guði, lag, og teir eisini fingu sær nakað
at tað skal verða enntá sum tað av mati.
varð sagt mær.
37 Og vit vóru í alt í skipi26 Hvussu enn er, vit mugu num tvey hundrað og trísínstjúgu
verða kastaðir uppá eina ávísa og sekstan sálir.
oyggj.
38 Og tá ið teir høvdu etið nóg
27 Men tá ið fjúrtanda náttin mikið, lættu teir skipið, og kastvar komin, sum vit vórðu riknir aðu út hveitið inn í sjógvin.
niðan og oman í A-dri´-u, um mid- 39 Og tá ið tað varð dagur,
nátt mettu skipsmenninir at teir kendu teir ikki landið : men teir
varnaðust eina ávísa vík við eini
nærkaðust onkrum landi ;
28 Og skattaðu, og funnu tað strond, inn í hvørja teir vóru
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Ein eiturormur festir seg á hond Paulusar

GERNINGARNIR 28

5 Og hann risti av djórið inn í
eldin, og merkti einkið mein.
6 Hvussu enn er hugdu teir
nær hann skuldi havt hovnað, ella
dottið niður deyður brádliga: men
eftir at teir høvdu hugt eina langa
stund, og sóu einkið mein koma til
hansara, broyttu teir meining sína,
og søgdu at hann var ein gudur.
7 Í hinum somu umráðum vóru
ognir hjá hægsta manninum á oynni, hvørs navn var Publius ; hvør
tók ímóti okkum, og hýsti okkum
tríggjar dagar kurteisliga.
8 Og tað bar á, at faðir Publiusar lá sjúkur av hitasótt og blóðgangi : til hvørs Paulus fór inn, og
bað, og legði hendur sínar á hann,
og grøddi hann.
9 So tá ið hetta var gjørt, onnur eisini, sum høvdu sjúkdómar á
oynni, komu og vórðu grødd:
10 Hvørji eisini heiðraðu okkum við mongum heiðurum ; og tá
ið vit fóru avstað, løddu tey okkum við slíkum lutum sum vóru
neyðugir.
11 Og eftir tíggjar mánaðir fóru
KAPITUL 28
vit avstað í einum skipi úr AlexG tá ið teir vóru komnir andriu, sum hevði vetrað á oynni,
undan, tá vitstu teir at oygg- hvørs merki var Castor og Pollux.
in varð kallað Me-li´-ta.
12 Og leggjandi at landi í Syr2 Og hitt barbariska fólkið sýn- a-cu´-se, steðgaðu vit har tríggjar
di okkum ongan smávegis blíð- dagar.
skap : tí tey kyndu ein eld, og tóku 13 Og haðanfrá fóru vit í bug,
ímóti okkum hvørjum og einum, og komu til Rhe´-gi-um : og ein
orsakað av núverandi regninum, dag aftaná blásti sunnanvindurin,
og orsakað av kuldanum.
og vit komu næsta dagin til Pu-te3 Og tá ið Paulus hevði savnað o´-li:
eitt bundi av greinum, og lagt tær 14 Hvar vit funnu brøður, og
á eldin, kom tað ein eiturormur vórðu tráaðir at steðga hjá teim
út úr hitanum, og festist á hond sjey dagar : og so fóru vit ímóti
hansara.
Rom.
4 Og tá ið barbararnir sóu hitt 15 Og haðanfrá, tá ið brøðurnir
eitursama djórið hanga á hond hoyrdu um okkum, komu teir at
hansara, søgdu teir sín ámillum, møta okkum so langt sum at Ap´Eingin ivi hesin maður er ein pi-ï for´-um og Hinum trimum
myrðari, hvønn, hóast hann hevur kráum : hvørjar tá ið Paulus sá,
komist undan sjónum, tó hevndin hann takkaði Guði, og tók mót til
loyvir ikki at liva.
sín.
203
hugaðir, um tað var gjørligt, at
stoyta skipið inn í.
40 Og tá ið teir høvdu tikið upp
akkerini, litu teir seg upp til sævarins, og loystu róðurbondini, og
heysaðu upp stórseglið fyri vindin, og hildu ímóti strondini.
41 Og fallandi inn í ein stað hvar
tveir sjógvar møttust, runnu teir
skipið á land ; og framparturin
stakk fastur, og varð verandi óvikiligur, men aftari endin varð brotin
við harðleikanum av aldunum.
42 Og ráðið hjá hermonnunum var at drepa fangarnar, at ikki
nakar teirra skuldi svomið út, og
komist undan.
43 Men hundraðsovastin, viljugur at bjarga Paulusi, helt teir
frá ráði teirra ; og beyð at teir sum
dugdu at svimja skuldu kasta seg
fyrstar inn í sjógvin, og koma sær
til lands :
44 Og restin, summir á plonkum, og summir á skipssprekum.
Og soleiðis bar tað á, at teir komust allir undan tryggir til lands.

O

HEILAGA_BIBLIA_NT.indd 203

02-07-2010 18:45:48

GERNINGARNIR 28

Paulus prædikar gleðiboðskapin í Rom

16 Og tá ið vit komu til Rom,
fekk hundraðsovastin lívvarðarovastanum fangarnar : men Paulusi varð loyvt at dvøljast fyri seg
sjálvan við einum hermanni sum
varðaði hann.
17 Og tað bar á, at eftir tríggjar
dagar kallaði Paulus hinar fremstu av Jødunum saman: og tá ið
teir vóru komnir saman, segði
hann við teir, Menn og brøður,
hóast eg havi framt einkið ímóti
fólkinum, ella siðum fedra vára,
tó varð eg latin fangi frá Jerusalem inn í hendurnar á Romverjunum.
18 Hvørjir, tá teir høvdu rannsakað meg, vildu havt latið meg
fara, av tí at tað var eingin grund
til deyða í mær.
19 Men tá ið Jødarnir talaðu
ímóti tí, varð eg noyddur at skjóta
málið fyri Cæsar ; ikki at eg hevði
okkurt at ákæra tjóð mína fyri.
20 Av hesi grund, tessvegna,
havi eg kallað á tykkum, at síggja
tykkum, og at tala við tykkum : av
tí at fyri vón Ísraels eri eg bundin
við hesi leinkju.
21 Og teir søgdu við hann,
Vit hava hvørki móttikið brøv úr
Judæu viðvíkjandi tær, eiheldur
sýndu ella talaðu nakrir av brøðrunum sum komu nakað mein um
teg.
22 Men vit tráa at hoyra frá tær
hvat tú hugsart : tí hvat hesi sect
viðvíkur, vit vita at allar staðir
verður hon talað ímóti.
23 Og tá ið teir høvdu útnevnt
honum ein dag, komu tað mangir
til hansara inn í herbergi hansara ;

fyri hvørjum hann útlegði og vitnaði kongadømi Guðs, sannførandi teir viðvíkjandi Jesusi, bæði út
frá Móselógini, og út frá prophetunum, frá morgni til kvølds.
24 Og summir trúðu teimum
lutunum sum vórðu talaðir, og
summir trúðu ikki.
25 Og tá ið teir samdust ikki sín
ámillum, fóru teir avstað, eftir at
Paulus hevði talað eitt orð, Væl
talaði Heilagi Andin við E-sai´as-i propheti til fedra vára,
26 Sigandi, Gakk til hesa fólks,
og sig, Hoyrandi tit skulu hoyra,
og skulu ikki skilja ; og síggjandi
tit skulu síggja, og ikki fata :
27 Tí hjartað á hesum fólki er
vaksið dølskt, og oyru teirra eru
dul at hoyra, og eygu síni hava
tey latið aftur ; at ikki tey skuldu
síggja við eygum sínum, og hoyra
við oyrum sínum, og skilja við
hjarta sínum, og skuldu verða
umvend, og eg skuldi grøða tey.
28 Veri tað kunnugt tykkum
tessvegna, at frelsa Guðs er send
Heidningunum, og at teir vilja
hoyra hana.
29 Og tá ið hann hevði sagt hesi
orðini, fóru Jødarnir avstað, og
høvdu mikla umráðing sín ámillum.
30 Og Paulus dvaldist tvey samfull ár í sínum egna leigaða húsi,
og tók ímóti øllum sum komu inn
til hansara,
31 Prædikandi kongadømi Guðs,
og frálærandi teir lutir sum viðvíkja Harranum Jesusi Christi,
við øllum frímóði, eingin maður
sýtandi honum.
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EPISTIL PAULUSAR APOSTULS
TIL

R OM V E R J A N N A.
aður saman við tykkum av hini
KAPITUL 1
felags trúgv bæði tykkara og míni.
A ULUS, ein tænari Jesu 13 Nú, eg vildi ikki havt tykkChrists, kallaður at vera ein um óvitandi, brøður, at oftsinnis
apostul, tilskilaður gleðiboðskapi eg setti mær fyri at koma til tykkara, (men varð forðaður higartil,)
Guðs,
2 (Hvønn hann frammanundan at eg mátti hava onkun ávøkst
hevði lovað við prophetum sínum tykkara millum eisini, enntá sum
millum annara Heidninga.
í hinum heilagu skriftum,)
3 Viðvíkjandi Syni sínum Jesusi 14 Eg eri skuldnari bæði til GrikkChristi Harra várum, sum varð anna, og til Barbaranna ; bæði til
gjørdur av sáði Dávids samsvar- hinna vísu, og til hinna óvísu.
15 So at, so mikið sum er í mær,
andi við kjøtið ;
4 Og yvirlýstur at vera Sonur eg eri til reiðar at prædika gleðiGuðs við kraft, samsvarandi við boðskapin fyri tykkum sum eru í
heilagleiks-andan, við uppreisn- Rom eisini.
16 Tí eg skammist ikki við gleðiini frá hinum deyðu :
5 Við hvørjum vit hava móttik- boðskap Christs : tí hann er kraft
ið náði og apostladømi, til lýdnis Guðs til frelsu fyri hvønn tann
mót trúnni millum alra tjóða, fyri sum trýr ; fyri Jødan fyrst, og
eisini fyri Grikkan.
navn hansara :
6 Hvørja millum eru tit eisini 17 Tí harí verður rættvísi Guðs
opinberað frá trúgv til trúar : sum
hinir kallaðu Jesu Christs :
7 Til alra sum veri í Rom, tað stendur skrivað, Hin rættvísi
háttelskaðu Guðs, kallaðir at skal liva við trúgv.
vera heilagir : Náði til tykkara og 18 Tí vreiði Guðs verður opinfriður frá Guði Faðir várum, og berað frá himni ímóti øllum ógudligleika og órættvísi hjá monnum,
Harranum Jesusi Christi.
8 Fyrst, eg takki Guði mínum sum halda sannleikanum aftur í
gjøgnum Jesus Christ fyri tykk- órættvísi ;
um allar, at trúgv tykkara er talað 19 Av tí at tað sum kann verða
vitað um Guð er eyðsýnt í teimum ;
um út gjøgnum allan heimin.
9 Tí Guð er vitni mítt, hvørjum tí Guð hevur sýnt teimum tað.
eg tæni við anda mínum í gleði- 20 Tí hinir ósjónligu lutir hansboðskapi Sonar hansara, at uttan ara frá skapan veraldarinnar eru
íhald eg nevni tykkum altíð í klárliga sæddir, verðandi fataðir
av teimum lutum sum eru gjørdir,
bønum mínum ;
10 Gerandi umbøn, um við onkr- enntá hansara ævigi máttur og
um háttalagi nú endiliga eg mátti Guddómur ; so at teir eru uttan
havt eina framgangsríka ferð við umbering :
21 Av tí at, tá ið teir kendu Guð,
vilja Guðs at koma til tykkara.
11 Tí mær leingist at síggja tykk- dýrðmettu teir hann ikki sum
um, at eg má tilluta tykkum onkra Guð, eiheldur vóru takksamir ;
andaliga gávu, til tess endamáls at men gjørdust fáfongdir í ímyndanum sínum, og fávitskuta hjarta
tit mega verða grundfestir ;
12 Tað er, at eg má verða ugg- teirra varð myrkjað.
205
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ROMVERJAR 2

Vreiði Guðs ímóti synd

22 Váttandi seg sjálvar at vera
KAPITUL 2
vísar, gjørdust teir dárar,
23 Og broyttu dýrd hins óforESSV EGNA ert tú óumbergongiliga Guðs yvir í eina mynd
ligur, O maður, hvørsumhelst
gjørd lík forgongiligum manni, ið tú ert sum dømirt: tí í hvørjum
og fuglum, og ferføttum djórum, tú dømirt ein annan, fordømirt tú
og skriðkyktum.
teg sjálvan ; tí tú sum dømirt gert
24 Hvørsvegna Guð eisini gav hinar somu lutir.
teir upp til óreinsku gjøgnum 2 Men vit eru vísir í at dómur
girndirnar av egnu hjørtum teir- Guðs er samsvarandi við sannra, at vanæra síni egnu likam sín leika ímóti teimum sum fremja
ámillum :
slíkar lutir.
25 Hvørjir broyttu sannleika 3 Og hugsart tú hetta, O maður,
Guðs yvir í eina lygn, og tilbóðu og sum dømirt teir sum gera slíkar
tænaðu skapninginum meiri enn lutir, og gert hinar somu, at tú
Skaparanum, hvør er vælsignaður skalt komast undan dómi Guðs?
um ævir. A´-men.
4 Ella vanvirðirt tú ríkdómar26 Av hesi grund gav Guð teir nar av góðsku hansara og yvirberni
upp at ringum lystum : tí enntá og langmóði ; ei vitandi at góðska
kvinnur teirra broyttu hitt náttúr- Guðs leiðir teg til umvendingar?
liga brúkið yvir í tað sum er ímóti 5 Men eftir harðsemi tínum og
náttúru :
óumvendiliga hjarta goymirt tú
27 Og somuleiðis eisini menn- tær sjálvum niðurfyri vreiði ímóti
inir, farandi frá hinum náttúrliga deginum av vreiði og opinbering
brúkinum av kvinnuni, brendu av rættvísa dómi Guðs ;
í girnd síni hvør ímóti øðrum ; 6 Hvør vil rinda til hvørs mans
menn við monnum virkandi tað samsvarandi við gerðir hans :
sum er ósømiligt, og móttakandi 7 Til teirra sum við tolmóðigum
í sær sjálvum tað viðurlag villu áhaldni í vælgering sóknast eftir
sínar sum var hóskiligt.
dýrd og heiðuri og ódeyðiligleika,
28 Og enntá sum teim líkaði ævigt lív :
ei at afturhalda Guð í kunnleika 8 Men teim sum eru tvørlyntir,
sínum, gav Guð teir yvir til aftur- og lýða ikki sannleikanum, men
kastiligs sinnis, at gera hasar lutir lýða órættvísi, grimd og vreiði,
sum eru ikki sømiligir ;
9 Trongslu og angist, uppá
29 Verandi fyltir við allari órætt- hvørja mannasál sum ger ilt,
vísi, siðloysi, vondsku, ágirnd, ill- hjá Jødanum fyrst, og eisini hjá
viljaskapi ; fullir av øvund, morði, Heidninginum;
trætnaði, sviki, óndskapi; teskarar, 10 Men dýrd, heiður, og frið til
30 Bakbítarar, hatarar av Guði, hvørs mans sum virkar gott, til
hatursfullir, hugmóðigir, reypar- Jødans fyrst, og eisini til Heidnar, uppfinnarar av illum lutum, ingsins :
foreldrum ólýdnir,
11 Tí tað er eingin meting av
31 Uttan skil, sáttmálabrótarar, persónum hjá Guði.
uttan náttúrligan alsk, ósemjiligir, 12 Tí so mangir sum hava syndmiskunnarleysir :
að uttan lóg skulu eisini glatast
32 Hvørjir, kennandi dóm Guðs, uttan lóg : og so mangir sum
at teir sum fremja slíkar lutir eru hava syndað í lógini skulu verða
verdigir til deyða, ikki einans gera dømdir við lógini ;
hinar somu, men hava hugnað í 13 (Tí ikki hoyrarar lógarinnar
teim sum gera teir.
eru rættvísir frammi fyri Guði,
206
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ROMVERJAR 3

Ópartíski dómur Guðs

men gerarar lógarinnar skulu 26 Tessvegna um óumskeringin
haldi rættvísi lógarinnar, skal ikki
verða rættvísgjørdir.
14 Tí tá ið Heidningarnir, sum óumskering hansara verða roknað
hava ikki lógina, gera av náttúru fyri umskering?
lutirnar innihildnir í lógini, hesir, 27 Og skal ikki óumskering
havandi ikki lógina, eru sær sjálv- sum er av náttúru, um hon uppum lóg :
fylli lógina, døma teg, sum við
15 Hvørjir sýna verk lógarinnar bókstavinum og umskering misskrivað í hjørtum teirra, samvitska brýturt lógina ?
teirra eisini berandi vitnisburð, og 28 Tí hann er ikki Jødi, sum er
hugsanir teirra sín ámillum ákær- tað útvortisliga ; eiheldur er tað
andi ella hinvegin umberandi umskering, sum er útvortis í kjøthvørja aðra ;)
inum :
16 Á tí degi tá ið Guð skal døma 29 Men hann er Jødi, sum er ein
loyndardómar manna við Jesusi útvortisliga ; og umskering er tann
Christi, samsvarandi við gleðiboð- av hjartanum, í andanum, og ikki
í bókstavinum ; hvørs rós er ikki
skap mín.
17 Sí, tú ert kallaður Jødi, og av monnum, men av Guði.
hvílirt í lógini, og gert rósan tína
KAPITUL 3
av Guði,
18 Og veitst vilja hansara, og
VØ N N fyrimun hevur tá
viðurkennirt lutirnar sum eru
Jødin ? ella hvat gagn er tað
meiri avbærir, verðandi undir- av umskering?
vístur út frá lógini ;
2 Mikið á hvønn ein hátt : helst
19 Og ert sannførdur um at av tí at teim vórðu oraklar Guðs
tú sjálvur ert ein vegleiðari hjá litnir til.
hinum blindu, eitt ljós hjá teim 3 Tí hvat um tað um summir
sum eru í myrkri,
ikki trúðu ? skal vantrúgv teirra
20 Ein undirvísari hjá hinum fá- gera trúgv Guðs uttan virkni?
vitskutu, ein lærari hjá nýføðing- 4 Guð sýti fyri : ja, latið Guð vera
um, sum hevur sniðið av kunn- sannorðaðan, men hvønn mann
leika og av sannleikanum í lógini. ein lygnara ; sum tað stendur skriv21 Tú tessvegna sum lærirt ein að, At tú máttirt verðið rættvísannan, lærirt tú ikki teg sjálvan ? gjørdur í framsøgnum tínum, og
tú sum prædikart ein maður skul- máttirt yvirvunnið tá tú verðurt
di ikki stolið, stjelurt tú ?
dømdur.
22 Tú sum sigurt ein maður skuldi 5 Men um órættvísi okkara viðikki framt hordóm, fremurt tú hor- mæli rættvísi Guðs, hvat skulu
dóm? tú sum hevurt andstygd fyri vit siga? Er Guð órættvísur sum
skurðgudum, fremurt tú halgirán? tekur hevnd ? (Eg tali eins og
23 Tú sum gert rósan tína av maður)
lógini, gjøgnum bróting av lógini 6 Guð sýti fyri : tí hvussu skal
vanærirt tú Guð?
Guð tá døma heimin ?
24 Tí navn Guðs verður spott- 7 Tí um sannleiki Guðs er
að Heidninganna millum gjøgn- vorðin meiri ríkiligur gjøgnum
um tykkum, eins og tað stendur lygn mína honum til dýrdar ; hví
skrivað.
enn verði eg eisini dømdur sum
25 Tí umskering sanniliga gagn- ein syndari ?
ar, um tú haldi lógina : men um tú 8 Og ikki heldur, (eins og vit
veri teg ein brótari av lógini, um- verða útspillunarliga fráboðaðir,
skering tín er gjørd óumskering. og sum onkrir hevda at vit siga,)
207
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ROMVERJAR 4

Einkið kjøt rættvísgjørt við lógarverkum

Latum okkum gera ilt, at gott má endurloysingina sum er í Christi
koma burturúr? hvørs heldøming Jesusi :
25 Hvønn Guð hevur sett fram
er rættvís.
9 Hvat tá ? eru vit betri enn teir ? at vera ein fyribøting gjøgnum
Nei, á ongan vís : tí vit hava áður trúgv á blóð hansara, at kunngera
prógvað bæði Jødar og Heidning- rættvísi sína fyri eftirgevingina
av syndum sum eru umlidnar,
ar, at teir eru allir undir synd ;
10 Eins og tað stendur skrivað, gjøgnum yvirberinsemi Guðs ;
Tað er eingin rættvísur, nei, ikki 26 At kunngera, sigi eg, á hesi
ein:
tíð rættvísi sína : at hann má vera
11 Tað er eingin sum skilur, tað rættvísur, og rættvísgerarin av
er eingin sum søkir eftir Guði.
honum sum trýr á Jesus.
12 Teir eru allir farnir út av 27 Hvar er tá rósanin ? Hon er
veginum, teir eru tilsaman vorð- útistongd. Við hvørji lóg? gernnir gagnleysir ; tað er eingin sum inga ? Nei : men við trúarlóg.
ger gott, nei, ikki ein.
28 Tessvegna gera vit ta niður13 Barki teirra er ein opin grøv ; støðu at maður verður rættvísvið tungum sínum hava teir brúkt gjørdur við trúgv uttan gerningar
svik ; eitrið av eiturormum er und- lógarinnar.
29 Er hann Guð Jødanna einans?
ir vørrum teirra :
14 Hvørs muður er fullur av er hann ikki eisini Heidninganna?
Jú, eisini Heidninganna :
banning og beiskleika :
15 Føtur teirra eru snarir at 30 Við tað at tað er ein Guð,
sum skal rættvísgera umskeringúthella blóð :
16 Oyðilegging og vesældómur ina við trúgv, og óumskeringina
eru á vegum teirra :
gjøgnum trúgv.
17 Og friðarvegin hava teir ikki 31 Gera vit tá lógina ógilda
gjøgnum trúgv ? Guð sýti fyri : ja,
kent :
18 Tað er eingin ótti fyri Guði vit staðfesta lógina.
frammi fyri eygum teirra.
KAPITUL 4
19 Nú, vit vita at hvørjar lutir
sumhelst ið lógin sigur, sigur hon
VAT skulu vit tá siga at Ábratil teirra sum eru undir lógini: at
ham faðir okkara, hvat kjøthvør muður má verða teptur, og inum tilhoyrir, hevur funnið ?
allur heimurin má gerast sekur 2 Tí um Ábraham varð rættvísframmi fyri Guði.
gjørdur við verkum, hevur hann
20 Tessvegna við gerningum av hvørjum at rósa sær ; men ikki
lógarinnar skal einkið kjøt verða frammi fyri Guði.
rættvísgjørt í eygsjón hansara : tí 3 Tí hvat sigur skriftin ? Ábravið lógini er kunnleikin til synd.
ham trúði Guði, og tað varð rokn21 Men nú er rættvísi Guðs uttan að honum fyri rættvísi.
lógina gjørd eyðsýnd, verandi vitn- 4 Nú, til hansara sum ger verk
að við lógini og prophetunum ;
verður endurgjaldið ei roknað av
22 Enntá rættvísi Guðs sum er náði, men av skyldugleika.
við trúgv hjá Jesusi Christi til alra 5 Men til hansara sum ger ikki
og uppá allar teir sum trúgva : tí verk men trýr á hann sum rætttað er eingin munur :
vísger hin ógudiliga, trúgv hans23 Tí allir hava syndað, og eru ara verður roknað fyri rættvísi.
komnir til korts av dýrd Guðs ;
6 Enntá sum Dávid eisini lýsir
24 Verðandi rættvísgjørdir uttan signaðssemi tess mans, hvørjum
viðurlag av náði hansara gjøgnum Guð tilroknar rættvísi uttan verk,
208
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ROMVERJAR 5

Ábraham rættvísgjørdur við trúgv

7 Sigandi, Vælsignaðir eru teir um tjóðum,) frammi fyri honum
hvørs misgerðir eru fyrigivnar, og hvørjum hann trúði, enntá Guði,
hvør livandiger hinar deyðu, og
hvørs syndir eru dekkaðar.
8 Vælsignaður er tann maður til kallar hasar lutir sum veri ei sum
hvørs Harrin vil ikki tilrokna synd. um teir vóru.
9 Kemur henda signaðssemi 18 Hvør ímót vón trúði í vón,
tá uppá umskeringina einans, ella at hann mátti gerast faðirin at
uppá óumskeringina eisini ? tí vit mongum tjóðum ; samsvarandi
siga at trúgv varð roknað til Ábra- við tað sum varð talað, Soleiðis
skal sáð títt verða.
hams fyri rættvísi.
10 Hvussu varð hon tá rokn- 19 Og verandi ikki veikur í trúgv,
að? tá ið hann var í umskering, hugleiddi hann ikki likam sítt
ella í óumskering? Ikki í umsker- nú deytt, tá ið hann var umleið
hundrað ára gamalur, eiheldur tó
ing, men í óumskering.
11 Og hann móttók umsker- deyðleikan av móðurlívi Sáru :
ingartekinið, eitt innsigli á rætt- 20 Hann vinglaði ikki at fyrivísini av trúnni sum hann hevði játtan Guðs gjøgnum vantrúgv ;
verandi enn óumskorin : at hann men var sterkur í trúgv, gevandi
mátti verða faðirin at øllum teim æru til Guðs ;
sum trúgva, tó teir veri ikki um- 21 Og verandi fult sannførdur
skornir ; at rættvísi mátti verða at, hvat hann hevði lovað, var
hann mentur eisini at útinna.
tilroknað teim eisini :
12 Og faðirin at umskering 22 Og tessvegna varð tað tilhjá teim sum eru ikki av umsker- roknað honum fyri rættvísi.
ingini einans, men hvørjir eisini 23 Nú, tað varð ikki skrivað fyri
ganga í sporunum av teirri trúgv hansara søk aleina, at tað varð
faðirs okkara Ábrahams, sum tilroknað til hansara ;
hann hevði verandi enn óum- 24 Men fyri okkum eisini, til
hvørja tað skal verða tilroknað,
skorin.
13 Tí fyrijáttanin, at hann skul- um vit trúgva á hann sum reisti
di verða arvingi heimsins, var ikki upp Jesus Harra okkara frá hintil Ábrahams, ella til sáðs hansara, um deyðu ;
gjøgnum lógina, men gjøgnum 25 Hvør varð givin upp fyri
misgerðir okkara, og varð reistur
rættvísina av trúgv.
14 Tí um teir sum eru av lóg- aftur fyri rættvísgering okkara.
ini veri arvingar, er trúgv gjørd
KAPITUL 5
ógild, og fyrijáttanin gjørd uttan
E S SV E G NA verandi rættvirkni :
vísgjørdir við trúgv, vit hava
15 Av tí at lógin virkar vreiði :
tí hvar eingin lóg er, har er einkið frið við Guð gjøgnum Harra váran
Jesus Christ :
misbrot.
16 Tessvegna er tað av trúgv, 2 Við hvørjum eisini vit hava
at tað mátti verða av náði ; til tess atgongd við trúgv inn í hesa náði,
endamáls at fyrijáttanin mátti í hvørji vit standa, og frøast í vón
vera støðuføst fyri øllum sáði- um dýrd Guðs.
num ; ikki fyri tí einans sum er av 3 Og ikki einans so, men vit rósa
lógini, men fyri tí eisini sum er av okkum í trongslum eisini : vitandi
trúgv Ábrahams ; hvør er faðirin at trongsla virkar tolmóð ;
4 Og tolmóð, roynslu ; og roynat okkum øllum,
17 (Sum tað stendur skrivað, Eg sla, vón:
havi gjørt teg ein faðir at mong- 5 Og vón ger ikki til skammar ;
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Viðvíkjandi rættvísgering við trúgv

av tí at kærleiki Guðs er heltur 16 Og ikki sum tað var við einút umkring í hjørtum okkara við um sum syndaði, soleiðis er gávan:
Heilaga Andanum sum okkum er tí dómurin var við einum til forgivin.
dømingar, men hin fría gávan er
6 Tí tá ið vit vóru enn uttan av mongum misbrotum til rættstyrki, til ásetta tíð Christus doyði vísgeringar.
fyri hinar ógudiligu.
17 Tí um við misbrotinum
7 Tí neyvan fyri ein rættvísan hjá einum manni deyði ráddi
mann vil ein doyggja : tó møguliga við einum ; mikið meira teir sum
fyri ein góðan mann vildu summir móttaka ríkiligleika av náði og av
enntá vágað sær at doyð.
gávuni av rættvísi skulu ráða í lívi
8 Men Guð viðmælir kærleika við einum, Jesusi Christi.)
sínum mótvegis okkum, í at, 18 Tessvegna, eins og við mismeðan vit vóru enn syndarar, brotinum hjá einum dómur kom
Christus doyði fyri okkum.
uppá allar menn til fordømingar ;
9 Mikið meira tá, verandi nú enntá soleiðis við rættvísini hjá
rættvísgjørdir við blóði hansara, einum hin fría gávan kom uppá
skulu vit vera frelstir frá vreiði allar menn til rættvísgeringar av
gjøgnum hann.
lívi.
10 Tí um, tá ið vit vóru fígg- 19 Tí eins og við ólýdni eins
indar, vit vórðu endursónaðir til mans mangir vórðu gjørdir syndGuðs við deyða Sonar hansara, arar, soleiðis við lýdni eins skulu
mikið meira, verandi endursón- mangir verða gjørdir rættvísir.
aðir, skulu vit vera frelstir við lívi 20 Harafturat kom lógin inn,
hansara.
at misgerðin mátti gerast ríkilig.
11 Og ikki einans hetta, men Men hvar synd gjørdist ríkilig,
vit eisini frøast í Guði gjøgnum náði gjørdist mikið meira ríkilig ;
Harra okkara Jesus Christ, við 21 At eins og synd hevur rátt til
hvørjum vit hava nú móttikið deyða, enntá soleiðis skuldi náði
sáttargerðina.
ráða gjøgnum rættvísi til ævigs lívs
12 Hvørsvegna, eins og við við Jesusi Christi Harra várum.
einum manni synd kom inn í
KAPITUL 6
heimin, og deyði við synd ; og
soleiðis deyði flutti uppá allar
VAT skulu vit tá siga ? Skulu
menn, tí allir hava syndað :
vit halda áfram í synd, at
13 (Tí inntil lógina var synd í náði kann gerast ríkilig?
heiminum : men synd verður ikki 2 Guð sýti fyri. Hvussu skulu
tilroknað tá ið eingin lóg er.
vit, sum eru deyðir fyri synd, liva
14 Hóast hetta ráddi deyði frá longur í henni ?
Adami til Mósesar, enntá yvir 3 Vita tit ikki, at so mangir av
teim sum høvdu ikki syndað eftir okkum sum vórðu doyptir inn í
líkleikanum við misbrot Adams, Jesus Christ vórðu doyptir inn í
hvør er mynd hansara sum koma deyða hansara ?
skuldi.
4 Tessvegna eru vit grivnir við
15 Men ikki eins og misbrotið, honum við dópi inn í deyða : at
soleiðis eisini er hin fría gávan. Tí líka sum Christus varð reistur
um gjøgnum misbrotið hjá einum upp frá hinum deyðu við dýrd
manni mangir veri deyðir, mikið Faðirsins, enntá soleiðis skuldu
meira er náði Guðs, og gávan av vit eisini ganga í nýggjleika lívs.
náði, sum er við einum manni, Jesusi 5 Tí um vit eru vorðnir gróðChristi, vorðin ríkilig til mangra.
ursettir saman í líkleikanum av
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Deyðin yvirfyri synd hjá tænarum Guðs

ROMVERJAR 7

deyða hansara, skulu vit verða tað av Guðs-læru sum varð fingin
eisini í líkleikanum av uppreisn tykkum.
18 Verandi tá gjørdir fríir frá
hansara :
6 Vitandi hetta, at okkara gamli synd, gjørdust tit tænararnir hjá
maður er krossfestur við honum, rættvísi.
at syndalikamið mátti verða oyði- 19 Eg tali eftir háttalagi manna
lagt, at hiðanfrá vit skuldu ikki vegna veikleika kjøts tykkara : tí
eins og tit hava undirgivið limir
tæna synd.
7 Tí hann sum er deyður er tykkara tænarar hjá óreinsku og
hjá misgerð at misgerð ; enntá
fríaður frá synd.
8 Nú, um vit veri deyðir við soleiðis nú undirgevið limir tykkChristi, trúgva vit at vit skulu ara tænarar hjá rættvísi at heilagleika.
eisini liva við honum :
9 Vitandi at Christus verandi 20 Tí tá ið tit vóru tænararnir
reistur frá hinum deyðu, doyr ei hjá synd, vóru tit fríir frá rættvísi.
meira; deyði hevur ei meira harra- 21 Hvønn ávøkst høvdu tit tá
í hasum lutum við hvørjar tit nú
dømi yvir honum.
10 Tí í at hann doyði, doyði skammast ? tí endin á hasum luthann yvirfyri synd eina ferð : men um er deyði.
í at hann livir, livir hann yvirfyri 22 Men nú verandi gjørdir fríir
frá synd, og vorðnir tænarar fyri
Guði.
11 Líkaleiðis roknið tit eisini Guði, hava tit ávøkst tykkara at
tykkum sjálvar at vera deyðar í heilagleika, og endin ævigt-varroynd og veru yvirfyri synd, men andi lív.
livandi yvirfyri Guði gjøgnum 23 Tí lønin hjá synd er deyði ;
men gáva Guðs er ævigt lív gjøgnJesus Christ váran Harra.
12 Latið ikki synd tessvegna um Jesus Christ váran Harra.
ráða í deyðiliga likami tykkara,
KAPITUL 7
at tit skuldu lýtt henni í girndum
ITA tit ikki, brøður, (tí eg tali
hennara.
til teirra sum kenna lógina,)
13 Eiheldur undirgevi tit limir
tykkara sum amboð av órættvísi hvussu ið lógin hevur harradømi
yvirfyri synd : men gevið tykkum yvir einum manni so leingi sum
sjálvar undir Guð, eins og teir hann livir ?
sum eru livandi frá hinum deyðu, 2 Tí konan sum hevur ein ektaog limir tykkara sum amboð av mann er bundin við lógini til ektamans síns so leingi sum hann livir ;
rættvísi yvirfyri Guði.
14 Tí synd skal ikki hava harra- men um ektamaðurin veri deyðdømi yvir tykkum : tí tit eru ikki ur, hon er loyst frá lóg ektamans
síns.
undir lógini, men undir náði.
15 Hvat tá ? skulu vit synda, av 3 So at um, meðan ektamaður
tí at vit eru ikki undir lógini, men hennara livir, hon verði gift við einum øðrum manni, skal hon verða
undir náði ? Guð sýti fyri.
16 Vita tit ikki, at til hvørs tit kallað ein horinna : men um ektaundirgeva tykkum sjálvar tænar- maður hennara veri deyður, hon
ar at lýða, tænarar hans tit eru er frí frá teirri lóg ; so at hon er
hvønn tit lýða ; hvørt hjá synd at eingin horinna, tó hon verði gift
við einum øðrum manni.
deyða, ella hjá lýdni at rættvísi ?
17 Men Guð veri takkaður, at 4 Hvørsvegna, brøður mínir,
tit vóru tænararnir hjá synd, men tit eisini eru vorðnir deyðir fyri
tit hava lýtt frá hjartanum tí sniði lógini við likami Christs ; at tit
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ROMVERJAR 7

Verk kjøtsins & verk Andans

skuldu verða giftir við einum 17 Nú eri tað tá ei meira eg sum
øðrum, enntá við honum sum er geri tað, men synd sum býr í mær.
reistur frá hinum deyðu, at vit 18 Tí eg veit at í mær, (tað er,
skuldu bera fram Guði ávøkst.
í kjøti mínum,) býr eingin góður
5 Tí tá ið vit vóru í kjøtinum, lutur : tí at vilja er til staðar hjá
syndadriftirnar, sum vóru við lóg- mær ; men hvussu at útføra tað
ini, virkaðu í limum tykkara at sum er gott, eg finni ikki.
bera fram ávøkst at deyða.
19 Tí tað góða sum eg vildi eg
6 Men nú eru vit útfríaðir frá geri ikki : men tað illa sum eg vildi
lógini, at verandi deyðir í hvørj- ikki, tað geri eg.
um vit vóru hildnir ; at vit skuldu 20 Nú, um eg geri tað eg vildi
tæna í nýggjum lagi av anda, og ikki, eri tað ei meira eg sum geri
ikki í hinum gamla laginum av tað, men synd sum í mær býr.
21 Eg finni tá eina lóg, at, tá ið
bókstavinum.
7 Hvat skulu vit tá siga ? Er eg vildi gjørt gott, er ilt til staðar
lógin synd ? Guð sýti fyri. Nei, hjá mær.
eg hevði ikki kent synd, uttan við 22 Tí eg havi hugnað í lóg Guðs
lógini : tí eg hevði ikki kent girnd, eftir hinum innvortis manni :
uttan lógin hevði sagt, Tú skalt 23 Men eg síggi eina aðra lóg í
ikki girnast.
limum mínum, kríggjandi ímóti
8 Men synd, takandi tilevni av lóg hugar míns, og førandi meg
boðinum, virkaði í mær alskyns inn í fangaskap til lóg syndarinngirndarsemi. Tí uttan lógina var ar sum er í limum mínum.
24 O neyðar maður sum eg eri!
synd deyð.
9 Tí eg var livandi uttan lógina hvør skal útfría meg frá likamineinaferð : men tá ið boðið kom, um av hesum deyða ?
livnaði synd við aftur, og eg doyði. 25 Eg takki Guði gjøgnum Jesus
10 Og boðið, sum varð fyriskip- Christ váran Harra. So tæni tá eg
að til lívs, fann eg at vera at deyða. sjálvur við huganum lóg Guðs ;
11 Tí synd, takandi tilevni við men við kjøtinum lóg syndarboðinum, tøldi meg, og við tí innar.
drap meg.
KAPITUL 8
12 Hvørsvegna lógin er heilag,
AÐ er tessvegna nú eingin
og boðið heilagt, og rættvíst, og
fordøming hjá teim sum eru
gott.
13 Varð tá tað sum er gott, í Christi Jesusi, hvørjir ganga
gjørt deyði fyri mær? Guð sýti fyri. ikki eftir kjøtinum, men eftir
Men synd, at hon mátti sýnast Andanum.
synd, virkandi deyða í mær við tí 2 Tí lóg lívsins Anda í Christi
sum er gott ; at synd við boðinum Jesusi hevur gjørt meg frían frá
lóg syndarinnar og deyðans.
mátti gerast avbera syndafull.
14 Tí vit vita at lógin er andalig : 3 Tí hvat lógin kundi ikki gera,
men eg eri kjøtligur, seldur undir í at hon var veik gjøgnum kjøtið,
Guð, sendandi sín egna Son í líksynd.
15 Tí tað sum eg geri samtykki leikanum av syndigum kjøti, og fyri
eg ikki : tí hvat eg vildi tað geri eg synd, dómfeldi synd í kjøtinum :
ikki ; men hvat eg hati, tað geri eg. 4 At rættvísi lógarinnar mátti
16 Um eg tá geri hatta sum eg verða uppfylt í okkum, hvørjum
vildi ikki, gevi eg lógini viðhald at ganga ikki eftir kjøtinum, men
eftir Andanum.
hon er góð.
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Virknaðurin av náði Guðs

ROMVERJAR 8

5 Tí teir sum eru eftir kjøtinum 18 Tí eg rokni at líðingarnar
eru hugaðir um lutirnar av kjøt- av hesi núverandi tíð eru ikki
inum ; men teir sum eru eftir And- verdar at verða sammettar við ta
anum um lutirnar av Andanum.
dýrd sum skal verða opinberað í
6 Tí at vera kjøtliga hugaður er okkum.
deyði ; men at vera andaliga hug- 19 Tí hin inniliga eftirvæntan
aður er lív og friður.
skapningsins bíðar eftir tilkennar7 Av tí at hin kjøtligi hugur gevingini av sonum Guðs.
er fíggindskapur ímóti Guði : tí 20 Tí skapningurin varð gjørdhann er ikki undirgivin Guðs lóg, ur undirgivin fyri fáfongd, ikki
víst eiheldur kann vera.
viljugliga, men uppá grund av
8 So at teir sum eru í kjøtinum honum sum hevur undirgivið hin
kunnu ikki toknast Guði.
sama í vón,
9 Men tit eru ikki í kjøtinum, 21 Av tí at skapningurin sjálvur
men í Andanum, um so veri at eisini skal verða útfríaður frá trælAndi Guðs búgvi í tykkum. Nú, dóminum av forgongiligleika inn í
um nakar maður havi ikki Anda hitt dýrdmikla frælsi Guðs barna.
Christs, hann er ikki ein av hansara. 22 Tí vit vita at allur skapn10 Og um Christus veri í tykk- ingurin venast og verkjast í pínu
um, tá er likamið deytt syndar tilsaman inntil nú.
vegna ; men Andin er lív rættvísis 23 Og ikki einans teir, men
vegna.
vit sjálvir eisini, sum hava frum11 Men um Andi hansara sum ávøkstir Andans, enntá vit sjálvir
reisti upp Jesus frá hinum deyðu venast innaní okkum sjálvum,
búgvi í tykkum, hann sum reisti bíðandi eftir ættleiðingini, tað er
upp Christ frá hinum deyðu skal at siga, endurloysingini av likami
eisini livandigera deyðiligu likam okkara.
tykkara við Anda sínum sum býr í 24 Tí vit eru frelstir við vón:
tykkum.
men vón sum er sædd er ikki vón:
12 Tessvegna, brøður, vit eru tí hvat ein maður sær, hví vónar
skuldarar, ikki til kjøtsins, at liva hann enn eftir ?
eftir kjøtinum.
25 Men um vit vóna eftir tí vit
13 Tí um tit livi eftir kjøtin- síggja ikki, tá við tolmóði bíða vit
um, skulu tit doyggja : men um eftir tí.
tit gjøgnum Andan deyði gerðir 26 Líkaleiðis Andin eisini hjálplikamsins, skulu tit liva.
ir veikleikum okkara : tí vit vita
14 Tí so mangir sum verða ikki hvørjum vit skuldu biðið fyri
leiddir av Anda Guðs, teir eru sum vit áttu : men Andin sjálvur
synir Guðs.
gongur í forbøn fyri okkum við
15 Tí tit hava ikki móttikið venanum sum kunnu ikki verða
trældóms-andan aftur til ræðslu ; framsagdar.
men tit hava móttikið ættleiðing- 27 Og hann sum kannar hjørtar-Andan, við hvørjum vit rópa, uni veit hvat hugur Andans er,
Abba, Faðir.
av tí at hann gongur í forbøn fyri
16 Sjálvur Andin vitnar við anda hinum heilagu samsvarandi við
okkara, at vit eru børn Guðs :
vilja Guðs.
17 Og um børn, tá arvingar ; 28 Og vit vita at allir lutir virka
arvingar Guðs, og samarvingar saman til góða fyri teir sum elska
við Christi ; um so veri at vit líða Guð, til teirra sum eru hinir kallvið honum, at vit mega verða eisini aðu samsvarandi við fyriætlan
dýrðmettir saman.
hansara.
213

HEILAGA_BIBLIA_NT.indd 213

02-07-2010 18:45:49

ROMVERJAR 9

Sorg Paulusar um Jødarnar

29 Tí hvørjar hann fyrifram
KAPITUL 9
kendi, fyritilætlaði hann eisini at
verða sammyndaðar til myndar
G sigi sannleikan í Christi,
Sonar síns, at hann mátti vera
eg ljúgvi ikki, samvitska mín
hin fyrstiføddi millum mangra eisini berandi mær vitnisburð í
brøðra.
Heilaga Andanum,
30 Harumframt, hvørjar hann 2 At eg havi mikla tyngslu og
fyritilætlaði, teir hann eisini áhaldandi sorg í hjarta mínum.
kallaði : og hvørjar hann kallaði, 3 Tí eg kundi ynskt at eg sjálvteir hann eisini rættvísgjørdi : og ur varð bannaður frá Christi fyri
hvørjar hann rættvísgjørdi, teir brøður mínar, skyldmenn mínar
hann eisini dýrðmetti.
samsvarandi við kjøtið :
31 Hvat skulu vit siga tá um 4 Hvørjir eru Ísraelittar ; til
hesar lutir ? Um Guð veri fyri okk- hvørja tilhoyrir ættleiðingin, og
um, hvør kann vera ímóti okkum? dýrdin, og sáttmálarnir, og gev32 Hann sum spardi ikki sín ingin av lógini, og tænastan av
egna Son, men gav hann upp fyri Guði, og fyrijáttanirnar ;
okkum allar, hvussu skal hann 5 Hvørs eru fedrarnir, og av
ikki við honum eisini frítt geva hvørjum hvat kjøtinum viðvíkur
okkum allar lutir ?
Christus kom, hvør er yvir øllum,
33 Hvør skal leggja nakran lut Guð signaður um ævir. A´-men.
til ákærunnar hjá Guðs útvaldu ? 6 Ikki sum um orð Guðs hevTað er Guð sum rættvísger.
ur fingið onga ávirkan. Tí teir eru
34 Hvør er hann sum fordøm- ikki allir Ísrael, sum eru av Ísrael :
ir ? Tað er Christus sum doyði, ja, 7 Eiheldur, av tí at teir eru sáð
heldur, sum er risin aftur, hvør Ábrahams, eru teir allir børn: men,
er enntá við høgru hond Guðs, Í Ísaaci skal sáð títt verða kallað.
hvør eisini gongur í forbøn fyri 8 Tað er, Teir sum eru kjøtsokkum.
børnini, hesir eru ikki børn Guðs :
35 Hvør skal atskilja okkum frá men fyrijáttanar-børnini verða
kærleika Christs? skal trongsla, roknaðir fyri sáðið.
ella neyð, ella atsókn, ella svøltur, 9 Tí hetta er fyrijáttanar-orðið,
ella nakni, ella váði, ella svørð?
Um hesa tíðina skal eg koma, og
36 Sum tað stendur skrivað, Sára skal hava ein son.
Fyri tína søk verða vit dripnir 10 Og ikki einans hetta ; men tá
allan dagin langan ; vit verða rokn- ið Rebecca eisini var vorðin við
aðir sum seyður til slátranarinnar. gitnað við einum, enntá við faðir
37 Nei, í øllum hesum lutum okkara Ísaaci ;
eru vit meira enn sigursvinnarar 11 (Tí børnini, verandi ikki enn
gjøgnum hann sum elskaði okk- fødd, eiheldur havandi gjørt nakum.
að gott ella ilt, at fyriætlan Guðs
38 Tí eg eri sannførdur um, at samsvarandi við útveljing mátti
hvørki deyði, ella lív, ella einglar, standa, ikki av verkum, men av
ella fúrstadømir, ella máttir, ella honum sum kallar ;)
lutir núverandi, ella lutir ið koma 12 Varð tað sagt við hana, Hin
skulu,
eldri skal tæna hinum yngra.
39 Ella hædd, ella dýpd, ella nak- 13 Sum tað stendur skrivað,
ar annar skapningur, skal verða Jácob havi eg elskað, men Esau
førur fyri at skilja okkum frá kær- havi eg hatað.
leika Guðs, sum er í Christi Jesusi 14 Hvat skulu vit tá siga? Er tað
Harra okkara.
órættvísi hjá Guði ? Guð sýti fyri.
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ROMVERJAR 10

Frelsan opin fyri øllum trúgvandi

15 Tí hann sigur til Mósesar, 27 E-sai´-as eisini rópar viðvíkjEg vil hava miskunn við hvørjum andi Ísrael, Tó talið á børnum
eg vil hava miskunn, og eg vil hava Ísraels veri eins og sandur sævarvárkunn við hvørjum eg vil hava ins, skal ein leivd verða frelst :
várkunn.
28 Tí hann vil fullgera verkið, og
16 So er tað tá ikki av honum sum skera tað stutt í rættvísi: tí eitt stutt
vil, ella av honum sum rennur, verk vil Harrin gera uppiá jørðini.
29 Og sum E-sai´-as segði áður,
men av Guði sum sýnir miskunn.
17 Tí skriftin sigur við Pharaoh, Uttan Harri Se´-ba-oth-s hevði
Enntá fyri hetta sama endamál eftirlatið okkum eitt sáð, høvdu
havi eg reist teg upp, at eg mátti vit verið eins og So´-do-ma, og versýna mátt mín í tær, og at navn ið gjørdir líkir Go-mor´-rhu.
mítt mátti verða kunngjørt út um 30 Hvat skulu vit tá siga ? At
alla jørðina.
Heidningarnir, sum fylgdu ikki
18 Tessvegna hevur hann mis- eftir rættvísi, hava nátt til rættkunn við hvørjum hann vil hava vísis, enntá teirrar rættvísis sum
miskunn, og hvønn hann vil herðir er av trúgv.
31 Men Ísrael, sum fylgdi eftir
hann.
19 Tú vilt tá siga við meg, Hví lóg rættvísis, hevur ikki nátt til lóg
finnur hann enn feil ? Tí hvør rættvísis.
hevur staðið ímóti vilja hansara?
32 Hvørsvegna? Av tí at teir
20 Nei men, O maður, hvør ert søktu hana ikki við trúgv, men sum
tú sum svarart aftur ímóti Guði ? var tað við verkum lógarinnar.
Skal hin myndaði luturin siga til Tí teir snávaðu um handa snávhansara sum myndaði hann, Hví ingarstein;
hevurt tú gjørt meg svá ?
33 Sum tað stendur skrivað, Sí,
21 Hevur ikki pottamakarin eg leggi í Si´-on ein snávingarstein
mátt yvir leirinum, úr hinum sama og meinbogaklett : og hvørsumklumpi at gera eitt ker til heiðurs, helst ið trýr á hann skal ikki verða
og eitt annað til vanheiðurs ?
til skammar.
22 Hvat um Guð, viljugur at
KAPITUL 10
sýna vreiði sína, og at gera mátt
sín kunnan, úthelt við miklum
RØÐUR, hjartans tráan mín
langmóði vreiðis-kerini hóskilig
og bøn til Guðs fyri Ísrael er,
til oyðileggingar :
at teir máttu verðið frelstir.
23 Og at hann mátti gera kunn- 2 Tí eg beri teim vitnisburð
ar ríkdómarnar av dýrd síni á at teir hava eitt vandlæti um
miskunnar-kerunum, sum hann Guð, men ikki samsvarandi við
hevði frammanundan fyribúgvið kunnleika.
til dýrdar,
3 Tí teir, verandi óvitandi um
24 Enntá okkum, hvørjar hann rættvísi Guðs, og gangandi um
hevur kallað, ikki av Jødunum ein- fyri at seta á stovn teirra egnu
ans, men eisini av Heidningunum? rættvísi, hava ikki givið seg sjálvar
25 Eins og hann sigur eisini í undir rættvísi Guðs.
Ó´-sea, Eg vil kalla tey fólk mítt, 4 Tí Christus er endin á lógini
sum vóru ikki fólk mítt ; og hana fyri rættvísi til hvørs og eins sum
elskaða, sum var ikki elskað.
trýr.
26 Og tað skal bera á, at á tí staði 5 Tí Móses lýsir ta rættvísi sum
hvar tað varð sagt við tey, Tit eru er av lógini, At tann maður sum ger
ikki fólk mítt ; har skulu tey verða teir lutirnar skal liva við teimum.
kallað børn hins livandi Guðs.
6 Men tann rættvísi sum er
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ROMVERJAR 10

Guð hevur ikki kastað av alt Ísrael

av trúgv talar á hesa vís, Sig ikki 19 Men eg sigi,Vitsti ikki Ísrael?
í hjarta tínum, Hvør skal stíga Fyrst sigur Móses, Eg vil eggja
upp inn í himin ? (tað er, at føra tykkum til øvundsjúku við teimum
Christ niður úr evra :)
sum eru einkið fólk, og við eini fá7 Ella, Hvør skal stíga niður vitskutari tjóð vil eg øsa tykkum.
inn í djúpið? (tað er, at føra upp 20 Men E-sai´-as er sera djarvur,
Christ aftur frá hinum deyðu.)
og sigur, Eg varð funnin av teim8 Men hvat sigur hon? Orðið um sum søktu meg ikki ; eg varð
er tær nær, enntá í munni tínum, gjørdur eyðsýndur teimum sum
og í hjarta tínum : tað er trúar- spurdu ikki eftir mær.
orðið, sum vit prædika ;
21 Men til Ísraels sigur hann,
9 At um tú skalt játta við munni Allan dagin langan havi eg rætt út
tínum tann Harra Jesus, og skalt hendur mínar at einum ólýdnum
trúgva í hjarta tínum at Guð hev- og andmælandi fólki.
ur reist hann frá hinum deyðu, so
KAPITUL 11
skalt tú verða frelstur.
10 Tí við hjartanum trýr maður
G sigi tá, Hevur Guð kastað
til rættvísis ; og við munninum
burtur fólk sítt? Guð sýti fyri.
verður játtan gjørd til frelsu.
Tí eg eisini eri ein Ísraelittur, av
11 Tí skriftin sigur, Hvørsum- sáði Ábrahams, av ætt Benjamins.
helst ið trýr á hann skal ikki verða 2 Guð hevur ikki kastað burtur
til skammar.
fólk sítt sum hann fyrifram kendi.
12 Tí tað er eingin munur á Vita tit ikki hvat skriftin sigur
Jødanum og Grikkanum : tí hin um E-li´-as? hvussu hann gongur
sami Harrin yvir øllum er ríkur í forbøn til Guðs ímóti Ísrael,
øllum sum kalla uppá hann.
sigandi,
13 Tí hvørsumhelst ið skal 3 Harri, teir hava dripið prokalla uppá navn Harrans skal phetar tínar, og grivið niður altar
verða frelstur.
tíni ; og eg eri eftir einsamallur, og
14 Hvussu skulu teir tá kalla teir søkja lív mítt.
á hann á hvønn teir hava ikki 4 Men hvat sigur aftursvar Guðs
trúð ? og hvussu skulu teir trúgva við hann ? Eg havi goymt niðurfyri
á hann um hvønn teir hava ikki til mín sjálvs sjey túsund menn,
hoyrt ? og hvussu skulu teir hoyra hvørjir hava ikki boygt knæinum
uttan ein prædikara ?
fyri myndini av Ba´-al-i.
15 Og hvussu skulu teir præ- 5 Enntá soleiðis í hesi núverdika, uttan teir verði sendir ? sum andi tíð eisini er tað tá ein leivd
tað stendur skrivað, Hvør fagrir samsvarandi við náði-útveljingeru føtur teirra sum prædika ina.
friðar-gleðiboðskapin, og bera 6 Og um av náði, tá er tað ei
glað tíðindir um góðar lutir!
meira av verkum: annars er náði
16 Men teir hava ikki allir aktað ei meira náði. Men um tað veri av
gleðiboðskapin. Tí E-sai´-as sigur, verkum, tá er tað ei meira náði :
Harri, hvør hevur trúð frágreið- annars er verk ei meira verk.
ing vári ?
7 Hvat tá ? Ísrael hevur ikki
17 So kemur tá trúgv við at hoyra, uppnátt tað sum hann søkir eftir ;
og at hoyra við orði Guðs.
men útveljingin hevur uppnátt tað,
18 Men eg sigi, Hava teir ikki og restin vórðu blindaðir
hoyrt ? Jú, sanniliga, ljóð teirra 8 (Samsvarandi sum tað stendur
fór út í alla jørðina, og orð teirra skrivað, Guð hevur givið teimum
at endum veraldarinnar.
durvi-andan, eygu at teir skuldu
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Dómar Guðs eru órannsakiligir

ROMVERJAR 11

ikki síggja, og oyru at teir skuldu náttúrligu greinar, gev gætur at
ikki hann eisini spari ikki teg.
ikki hoyra ;) at hesum degi.
9 Og Dávid sigur, Lat borð teirra 22 Síggið tessvegna góðsku og
verða gjørt teimum ein snerra, og strangleika Guðs: á teir sum fullu,
ein fella, og ein snávingarsteinur, strangleika ; men mótvegis tær,
góðsku, um tú haldi áfram í góðog eitt endurgjald :
10 Lat eygu teirra verða myrkj- sku hansara : annars skalt tú eisini
að, at teir mega ikki síggja, og verða høgdur av.
23 Og teir eisini, um teir ikki
boygg niður rygg teirra altíð.
11 Eg sigi tá, Hava teir snávað verði verandi áfram í vantrúgv,
at teir skuldu falla? Guð sýti fyri : skulu verða gróðursettir inn: tí
men heldur gjøgnum fall teirra er Guð er førur fyri at gróðurseta
frelsa komin til Heidninganna, teir inn aftur.
24 Tí um tú varðst skorin út
fyri at eggja teir til øvundsjúku.
12 Nú, um fall teirra veri úr olivintræinum sum er vilt av
ríkidømir heimsins, og minking náttúru, og varðst gróðursettur
teirra ríkidømir Heidninganna ; ímóti náttúru inn í eitt gott
olivintræ : hvør mikið meira skulu
hvør mikið meira fylling teirra?
13 Tí eg tali til tykkara Heidn- hesir, sum veri hinar náttúrligu
inga, so framt sum eg eri apostul greinar, verða gróðursettir inn í
Heidninganna, eg seti hátt mítt sítt egna olivintræ?
25 Tí eg vildi ikki, brøður, at
embæti :
14 Um við nøkrum háttalagi tit skuldu verið óvitandi um hetta
eg mátti eggjað til ágrýtnis teir loyndarmál, at ikki tit skuldu versum eru kjøt mítt, og mátti frelst ið vísir í tykkara egnu metanum ;
summar av teim.
at blindleiki lutvíst er hendur fyri
15 Tí um kastingin burtur av Ísrael, inntil fyllingin av Heidteimum veri endursóning heim- ningunum er komin inn.
sins, hvat skal móttakingin av 26 Og so skal alt Ísrael verða
teimum verða, annað enn lív frá frelst : sum tað stendur skrivað,
Út frá Si´-on skal Útfríarin koma,
hinum deyðu?
16 Tí um frumávøksturin veri og skal venda burtur ógudiligleika
heilagur, deiggið eisini er heilagt : frá Jácobi :
og um rótin veri heilag, somu- 27 Tí hesin er sáttmáli mín til
teirra, tá ið eg skal taka burtur
leiðis eru greinarnar.
17 Og um summar av grein- syndir teirra.
unum verði seg brotnar av, og tú, 28 Hvat gleðiboðskapinum viðverandi eitt vilt olivintræ, varðst víkur, teir eru fíggindar fyri tykkgróðursettur inn ímillum teirra, ara sakir ; men hvat útveljingina
og við teim luttekurt í rót og fiti nertir, teir eru elskaðir fyri fedrolivintræsins ;
anna sakir.
18 Rósa tær ei ímóti greinun- 29 Tí gávur og kallan Guðs eru
um. Men um tú rósi tær, tú bert uttan iðran.
30 Tí eins og tit í lidnum tíðikki rótina, men rótin teg.
19 Tú vilt tá siga, Greinarnar um hava ikki trúð Guði, tó nú
vórðu brotnar av, at eg mátti hava lutast miskunn gjøgnum
verða gróðursettur inn.
vantrúgv teirra :
20 Rætt; vantrúar vegna vórðu tær 31 Enntá soleiðis hava hesir
brotnar av, og tú stendurt við trúgv. eisini nú ikki trúð, at gjøgnum
Ver ikki hugmóðigur, men óttast : miskunn tykkara teir eisini mega
21 Tí um Guð spardi ikki hinar lutast miskunn.
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Ein formaning til heilagleiks

7 Ella tænastu, latum okkum
bíða eftir tæning okkara : ella hann
sum frálærir, eftir frálæring ;
8 Ella hann sum formanar, eftir
formaning : hann sum gevur, lat
hann gera tað við einfaldni ; hann
sum stjórnar, við ídni ; hann sum
sýnir miskunn, við gleði.
9 Latið kærleika vera uttan kávalæti. Havið andstygd fyri tí sum
er ilt ; haldið fast á tí sum er gott.
10 Verið blídliga alsknir hvør
móti øðrum við bróðurligum kærleika ; í heiðuri setandi hvør annan fremri.
11 Ikki latir í verki ; brennandi
í anda ; tænandi Harranum ;
12 Fagnandi í vón ; tolnir í
KAPITUL 12
trongslu ; haldandi áfram tráliga
G bøni tykkum tessvegna, í bøn ;
brøður, við miskunnir Guðs, 13 Deilandi út til neyðsyn heilat tit bjóði fram likam tykkara eitt agra; givnir til gestablídnis.
livandi sláturoffur, heilagt, Guði 14 Vælsignið teir sum søkja at
góðtakiligt, hvørt er skynsamliga tykkum : vælsignið, og bannið ikki.
tænasta tykkara.
15 Fegnist við teim ið fegnast,
2 Og verið ikki sammyndaðir og grátið við teim ið gráta.
við henda heim : men verðið tit 16 Verið av hinum sama sinni
ummyndaðir við endurnýggjan hvør móti øðrum. Verið ikki hughuga tykkara, at tit mega royna aðir um høgar lutir, men lækkið
hvat er hasin góði, og góðtakiligi, tykkum til manna av lágari støðu.
og fullkomni, vilji Guðs.
Verið ikki vísir í tykkara egnu met3 Tí eg sigi, gjøgnum ta náði anum.
givin mær, til hvørs mans sum 17 Endurgjaldið ongum manni
er tykkara millum, ikki at hugsa ilt fyri ilt. Síggið fyri lutum ærum seg sjálvan meiri háleitt enn ligum í alra manna eygsjón.
hann átti at hugsað ; men at hugsa 18 Um tað veri møguligt, so
edrúiliga, samsvarandi við sum mikið sum liggur í tykkum, livið
Guð hevur deilt til hvørs mans friðsamliga við øllum monnum.
málið av trúgv.
19 Kærliga elskaðu, hevnið ikki
4 Tí eins og vit hava mangar tykkum sjálvar, men heldur gevið
limir í einum likami, og allir limir vreiði rúm: tí tað stendur skrivhava ikki hina somu tænastu :
að, Hevnd er mín ; eg vil endur5 Soleiðis vit, verandi mangir, gjalda, sigur Harrin.
eru eitt likam í Christi, og hvør og 20 Tessvegna um fíggindi tín
ein limir hvør hjá øðrum.
hungri, føð hann ; um hann tyrsti,
6 Havandi tá gávur frábrigdandi gev honum drekka: tí í soleiðis at
samsvarandi við ta náði sum er giv- gera skalt tú hópa kolur av eldi á
in til okkara, hvørt prophetagávu, høvur hans.
latum okkum prophetera samsvar- 21 Verðið ikki yvirvunnir av illandi við lutfallið av trúgv ;
um, men yvirvinnið ilt við góðum.
218
32 Tí Guð hevur innilokað teir
allar í vantrúgv, at hann mátti
hava miskunn við øllum.
33 O tað dýpi av ríkidømunum, bæði av vísdómi og kunnleika
Guðs! hvør órannsakiligir eru dómar hans, og vegir hansara framum
at finna útav!
34 Tí hvør hevur kent huga
Harrans ? ella hvør hevur verið
ráðgevari hansara ?
35 Ella hvør hevur fyrst givið til
hansara, og tað skal verða endurgoldið honum aftur ?
36 Tí av honum, og gjøgnum
hann, og til hansara, eru allir lutir :
til hvørs veri dýrd um ævir. A´-men.
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ROMVERJAR 13, 14

Kærleiki er uppfyllingin av lógini

10 Kærleiki virkar einkið ilt
KAPITUL 13
móti næsta sínum : tessvegna er
AT hvørja sál vera undirgivna kærleiki uppfyllingin av lógini.
yvirfyri hægru máttunum. 11 Og at, vitandi tíðina, at nú er
Tí tað er eingin máttur uttan frá tað tíð uppá at vakna út úr svøvni :
Guði : teir máttir sum veri eru tí nú er frelsa okkara nærri, enn tá
fyriskipaðir av Guði.
ið vit fyrst trúðu.
2 Hvørsumhelst ið tessvegna 12 Náttin er langt liðin, dagurstendur ímóti máttinum, stendur in er fyri hond: latum okkum tessímóti fyriskipan Guðs : og teir vegna kasta av verkini av myrkri,
sum standa ímóti skulu móttaka og latum okkum fara í herklæðini
til sín sjálvs heldøming.
av ljósi.
3 Tí stjórnarar eru ikki ein ræð- 13 Latum okkum ganga ærliga,
sla hjá góðum verkum, men hjá sum á deginum ; ikki í veitsling
hinum illu. Vilt tú tá ikki vera og drykkjuskapi, ikki í hjásoving
ræddur fyri máttinum? ger tað og leysalevnaði, ikki í klandri og
sum er gott, og tú skalt hava prís- øvundan.
an av hinum sama :
14 Men íklæðist tit Harran Jesus
4 Tí hann er tænari Guðs tær til Christ, og veitið ikki uppihald fyri
góðar. Men um tú geri hatta sum kjøtið, at uppfylla tess girndir.
er ilt, ver ræddur ; tí hann ber ikki
KAPITUL 14
svørðið til einkiðs: tí hann er tænari Guðs, ein hevnari at útinna
O N UM sum er veikur í
vreiði uppá hann sum ger ilt.
trúnni móttakið tit, men ikki
5 Hvørsvegna tit mugu neyð- til ivasamra orðskiftinga.
ugt vera undirgivnir, ikki einans 2 Tí ein trýr at hann kann
fyri vreiði, men eisini fyri samvit- eta allar lutir : ein annar, sum er
sku søk.
veikur, etur urtir.
6 Tí fyri hesa grund gjalda tit 3 Lat ikki hann sum etur vaníkast eisini : tí teir eru tænarar virða hann sum ikki etur ; og lat
Guðs, sinnandi støðugt sjálvum ikki hann sum ikki etur døma
hesum sama.
hann sum etur : tí Guð hevur tikið
7 Rindið tessvegna til alra tað ímóti honum.
teim er skyldugt : íkast til hvørs 4 Hvør ert tú sum dømirt
íkast er skyldugt, toll til hvørs annars mans tænara ? fyri sínum
tollur ; ótta til hvørs ótti ; heiður egna meistara stendur hann ella
til hvørs heiður.
fellur. Ja, hann skal verða hildin
8 Skyldið ongum manni nakað, uppi : tí Guð er mentur at gera
uttan at elska hvør annan: tí hann hann at standa.
sum elskar annan hevur uppfylt 5 Ein maður metir ein dag
lógina.
hægri enn ein annan: ein annar
9 Tí hetta, Tú skalt ikki fremja metir hvønn dag líka. Lat hvønn
hordóm, Tú skalt ikki drepa, Tú mann vera til fulnar sannførdur í
skalt ikki stjala, Tú skalt ikki bera sínum egna huga.
falskan vitnisburð, Tú skalt ikki 6 Hann sum gevur far um dagin,
girnast ; og um tað veri nakað gevur far um hann yvirfyri Harraannað boð, tað verður í stuttum num ; og hann sum gevur ikki far
tikið samanum í hesi framsøgn, um dagin, fyri Harranum gevur
nevniliga, Tú skalt elska næsta hann ikki far um hann. Hann sum
tín sum sjálvan teg.
etur, etur fyri Harranum, tí hann
219
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ROMVERJAR 14

Hin sterki má bera veikleikar hins veika

veitir Guði tøkkir ; og hann sum 19 Latum okkum tessvegna
etur ikki, fyri Harranum etur fylgja eftir teim lutum sum fremja
frið, og lutum hvarvið ein kann
hann ikki, og veitir Guði tøkkir.
7 Tí eingin av okkum livir fyri uppbyggja annan.
sær sjálvum, og eingin maður 20 Fyri mat oyðilegg ikki verk
Guðs. Allir lutir víst eru reinir ;
doyr fyri sær sjálvum.
8 Tí hvørt vit liva, liva vit Harra- men tað er ilt fyri tí manni sum
num; og hvørt vit doyggja, doyggja etur við meinboga.
vit Harranum : hvørt vit liva tess- 21 Tað er gott hvørki at eta kjøt,
vegna ella doyggja, vit eru Harrans. ella at drekka vín, ella nakað
9 Tí til hesa endamáls Christ- hvarvið bróðir tín snávar, ella fær
us bæði doyði, og reis, og livnaði meinboga, ella verður gjørdur
aftur, at hann mátti vera Harri veikur.
22 Hevurt tú trúgv? hav hana
bæði hinna deyðu og livandi.
10 Men hví dømirt tú bróðir hjá tær sjálvum frammi fyri Guði.
tín ? ella hví gert tú bróðir tín til Glaður er hann sum fordømir
einkiðs ? tí vit skulu allir standa ikki seg sjálvan í tí luti sum hann
viðurkennir.
frammi fyri dómstóli Christs.
11 Tí tað stendur skrivað, Sum 23 Og hann sum ivast er heleg livi, sigur Harrin, hvørt knæ dømdur um hann eti, av tí at hann
skal boyggjast fyri mær, og hvør etur ikki av trúgv : tí hvatsumhelst
ið er ikki av trúgv er synd.
tunga skal játta til Guðs.
12 So at hvør einastur av okkum
KAPITUL 15
skal geva roknskap fyri seg sjálvan
IT sum eru sterkir áttu tá at
til Guðs.
bera veikleikarnar hjá hinum
13 Latum okkum ikki tessvegna
døma hvør annar longur : men veiku, og ikki at gera okkum sjálvdømið hetta heldur, at eingin um til vildar.
maður seti ein snávingarstein ella 2 Lat ein og hvønn av okkum
eitt føri at falla á veg bróður síns. gera næsta sínum til vildar fyri
14 Eg veit, og eri sannførdur av hansara góða til uppbyggingar.
Harranum Jesusi, at tað er einkið 3 Tí enntá Christus gjørdi ikki
óreint av sær sjálvum : men fyri sær sjálvum til vildar ; men, sum
honum sum metir nakran lut at tað stendur skrivað, Háðanir teirvera óreinan, fyri honum er hann ra sum háðaðu teg fullu á meg.
4 Tí hvørjir lutir sumhelst ið
óreinur.
15 Men um bróðir tín verði vórðu skrivaðir frammanundan,
nívdur við mati tínum, nú gong- vórðu skrivaðir fyri okkara læring,
urt tú ikki vælvildarliga. Oyðilegg at vit gjøgnum tolmóð og troyst
ikki hann við mati tínum, fyri av skriftunum máttu hava vón.
5 Nú, Guð tolmóðs og ugganar
hvønn Christus doyði.
16 Latið tá ikki tykkara góða veiti tykkum at vera líkasinnaðir
hvør móti øðrum samsvarandi
verða ilt talað um :
17 Tí kongadømi Guðs er ikki við Christ Jesus :
matur og drekka ; men rættvísi, 6 At tit mega við einum huga og
og friður, og gleði í Heilaga Anda- einum munni dýrðmeta Guð, enntá Faðir várs Harra Jesu Christs.
num.
18 Tí hann sum í hesum lutum 7 Hvørsvegna takið tit ímóti
tænir Christi er góðtakiligur fyri hvør øðrum, eins og Christus
Guði, og viðurkendur av monn- eisini tók ímóti okkum til dýrdar
um.
Guðs.
220
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ROMVERJAR 15

8 Nú, eg sigi at Jesus Christus 19 Gjøgnum máttug tekin og
var ein tænari hjá umskeringini undur, við kraftini av Anda Guðs ;
fyri sannleika Guðs, at staðfesta so at frá Jerusalem, og runt íkring
fyrijáttanirnar gjørdar fedrunum : at Il-lyr´-i-cum, havi eg til fulnar
9 Og at Heidningarnir máttu prædikað gleðiboðskap Christs.
dýrðmeta Guð fyri miskunn hans- 20 Ja, soleiðis havi eg strevað
ara ; sum tað stendur skrivað, at prædika gleðiboðskapin, ikki
Fyri hesa grund vil eg játta til tín hvar Christus var nevndur, at ikki
Heidninganna millum, og syngja eg skuldi byggja uppá grundvøll
annars mans :
navni tínum.
10 Og aftur sigur hann, Fegnist, 21 Men sum tað stendur skrivtit Heidningar, við fólki hans.
að, Til hvørja hann var ikki talað11 Og aftur, Prísið Harranum, ur um, teir skulu síggja : og teir ið
allir tit Heidningar ; og lovið hon- hava ikki hoyrt skulu skilja.
22 Fyri hvørja grund eg eisini
um, øll tit fólk.
12 Og aftur sigur E-sai´-as, Tað havi verið nógv hindraður frá at
skal vera ein rót av Ísai, og hann koma til tykkara.
sum skal rísa at ráða yvir Heidn- 23 Men nú havandi einkið
ingunum ; á hann skulu Heidn- meira pláss í hesum pørtum, og
havandi mikla tráan hesi mongu
ingarnir troysta.
13 Nú, Guð vónar fylli tykkum ár at koma til tykkara ;
við allari gleði og friði í at trúgva, 24 Nærsumhelst ið eg taki ferð
at tit mega vera ríkiligir í vón, mína inn í Spaniu, vil eg koma
til tykkara : tí eg líti á at síggja
gjøgnum kraft Heilaga Andans.
14 Og eg sjálvur eisini eri sann- tykkum á ferð míni, og at verða
førdur um tykkum, brøður mínir, førdur á leið míni hagarmót av
at tit eisini eru fullir av góðsku, tykkum, um fyrst eg verði eittfyltir við øllum kunnleika, førir hvørt fyltur við samlagi tykkara.
fyri eisini at áminna hvør annan.
25 Men nú fari eg til Jerusalem
15 Hóast hetta, brøður, eg havi at tæna hinum heilagu.
skrivað tað meiri dirvisliga til 26 Tí tað hevur líkað teimum úr
tykkara í onkrum føri, sum leggj- Mac-e-do´-ni-u og A-chai´-u at gera
andi tykkum í huga, uppá grund eitt ávíst tilskot fyri hini fátæku
av teirri náði sum er givin til mín heilagu sum eru í Jerusalem.
27 Tað hevur líkað teim anniav Guði.
16 At eg skuldi vera tænari Jesu liga ; og skuldnarar teirra teir eru.
Christs til Heidninganna, tænan- Tí um Heidningarnir hava verðið
di gleðiboðskap Guðs, at ofringin gjørdir luttakarar í andaligu lutum
upp av Heidningunum mátti vera teirra, er skylda teirra eisini at
góðtakilig, verðandi halgað av tæna teimum í tímiligum lutum.
28 Tá ið tessvegna eg havi útHeilaga Andanum.
17 Eg havi tessvegna av hvørjum int hetta, og havi innsiglað henda
eg kann rósa mær gjøgnum Jesus ávøkst til teirra, vil eg koma um
Christ í teim lutum sum viðvíkja tykkum inn í Spaniu.
Guði.
29 Og eg eri vísur í at, tá ið eg
18 Tí eg vil ikki vága mær at tala komi til tykkara, eg skal koma í
um nakrar av teim lutum sum fyllingini av signingini av gleðiChristus hevur ikki virkað við boðskapi Christs.
mær, at gera Heidningarnar lýdn- 30 Nú, eg bøni tykkum, brøður,
fyri Harrans Jesu Christs søk, og
ar, við orði og gerð,
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Paulus sendir ymsar kvøður

11 Heilsið He-ro´-di-on-i, skyldmanni mínum. Heilsið teim ið
eru av húshaldi Nar-cis´-sus-ar,
sum eru í Harranum.
12 Heilsið Try-phe´-nu og Trypho´-su, sum arbeiða í Harranum.
Heilsið hinum háttelskaða Persisi,
sum strevaði nógv í Harranum.
13 Heilsið Rufusi, útvaldum í
Harranum, og móður hansara og
míni.
14 Heilsið A-syn-cri´-tus-i, Phle´gon-i, Her´-mas-i, Pat-ro´-bas-i, Her´mes-i, og brøðrunum sum eru hjá
KAPITUL 16
teimum.
G gevi Phø´-be systur okkara 15 Heilsið Phi-lo-lo´-gus-i, og Juviðmæli yvirfyri tykkum, sum liu, Ne-re´-us-i, og systur hansara,
er ein tænarinna hjá kirkjuni sum og O-lym´-pas-i, og øllum teimum
heilagu sum eru hjá teimum.
er í Cen-chre´-u:
2 At tit taki ímóti henni í 16 Heilsið hvør øðrum við heilHarranum, eins og sømir heilag- agum kossi. Kirkjur Christs lata
um, og at tit dugni henni í hvørj- heilsa tykkum.
umsumhelst viðurskiftum hon 17 Nú, eg bøni tykkum, brøðhavi tørv á av tykkum : tí hon hev- ur, merkið tykkum teir sum valda
ur verið ein hjálpari av mongum, sundurdeilingar og meinbogar
mótsatt teirri Guðs-læru sum tit
og av mær sjálvum eisini.
3 Heilsið Priscillu og A-quil´-as-i, hava lært ; og skýggið teir.
hjálparum mínum í Christi Jesusi : 18 Tí teir sum eru slíkir tæna ikki
4 Hvørji hava fyri lív mítt lagt Harra várum Jesusi Christi, men
niður egnu hálsar sínar: hvørjum teirra egna búki ; og við góðum
ikki einans eg veiti tøkkir, men orðum og føgrum talum villleiða
eisini allar kirkjur Heidninganna. teir hjørtuni á teimum einføldu.
5 Líkaleiðis heilsið kirkjuni sum 19 Tí lýdni tykkara er komið
er í húsi teirra. Heilsið mínum væl- umkring til alra manna. Eg eri tí
elskaða Ep-æ-ne´-tus-i, hvør er frum- glaður tykkara vegna : men tó vildi
ávøksturin av A-chai´-u til Christs. eg havt tykkum vísar fyri tí sum
6 Heilsið Mariu, sum hevur lagt er gott, og einfaldar viðvíkjandi
illum.
út mikið arbeiði á okkum.
7 Heilsið An-dro´-ni-cus-i og Juni- 20 Og Guð friðar skal knúsa
asi, skyldmonnum mínum, og sam- Satan undir fótum tykkara fljótfongum mínum, hvørjir eru hátt í liga. Náði várs Harra Jesu Christs
metum millum apostlanna, hvørjir veri við tykkum. A´-men.
21 Timotheus arbeiðsfelagi mín,
eisini vóru í Christi undan mær.
8 Heilsið Am´-pli-as-i, mínum hátt- og Lu´-ci-us, og Ja´-son, og So´-si-pater, skyldmenn mínir, lata heilsa
elskaða í Harranum.
9 Heilsið Ur-ba´-nus-i, hjálpara tykkum.
okkara í Christi, og Stach´-ys-i, mín- 22 Eg Ter´-tius, hvør skrivaði
henda epistil, lati heilsa tykkum í
um háttelskaða.
10 Heilsið A-pel´-les-i, fullroynd- Harranum.
um í Christi. Heilsið teim sum eru 23 Gai´-us húsvertur mín, og hjá
allari kirkjuni, letur heilsa tykkav húshaldi A-ris-to´-bu-lus-ar.
222
fyri kærleika Andans, at tit stríði
saman við mær í bønum tykkara
til Guðs fyri mær ;
31 At eg má verða útfríaður frá
teimum sum trúgva ikki í Judæu ;
og at tænasta mín sum eg havi fyri
Jerusalem, má verða góðtikin av
hinum heilagu ;
32 At eg má koma til tykkara
við gleði við vilja Guðs, og má við
tykkum verða endurfrískaður.
33 Nú, Guð friðar veri við tykkum øllum. A´-men.
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I. CORINTHARAR 1

Heislan Paulusar & takkarveitan

um. E-ras´-tus roknskaparstjórin
í staðinum, letur heilsa tykkum,
og Quartus, ein bróðir.
24 Náði várs Harra Jesu Christs
veri við tykkum øllum. A´-men.
25 Nú, til hansara sum er við
kraft at grundfesta tykkum, samsvarandi gleðiboðskapi mínum,
og prædikanini av Jesusi Christi,
samsvarandi opinberingini av
loyndardóminum, sum varð hildin loyndur síðan verøldin byrjaði,

26 Men nú er gjørdur eyðsýndur, og við skriftum prophetanna,
samsvarandi boði hins ævigtvarandi Guðs, gjørdur kunnur fyri
øllum tjóðum til trúar-lýdnisins :
27 Til Guðs eina vísa, veri dýrd
gjøgnum Jesus Christ um ævir.
A´-men.
¶ Skrivaður til Romverjanna frá Co-rin´-thus,
og sendur við Phø´-be, einum tænara kirkjunnar í Cen-chre´-u.

HIN FYRRI

EPISTIL PAULUSAR APOSTULS
TIL

COR I N T H A R A N N A.
KAPITUL 1
9 Guð er trúfastur, av hvørjum
AULUS, kallaður at vera ein tit vórðu kallaðir inn í samfelag
apostul Jesu Christs gjøgnum Sonar hansara Jesu Christs Harra
vilja Guðs, og Sos´-the-nes bróðir várs.
okkara,
10 Nú, eg trábiði tykkum,
2 Til kirkju Guðs hvørja er í brøður, við navn várs Harra Jesu
Corinth, til teirra sum eru halg- Christs, at tit allir tali hin sama
aðir í Christi Jesusi, kallaðir at vera lut, og at tað verði ongar sundurheilagir, við øllum sum á hvørj- deilingar tykkara millum ; men at
um staði kalla á navn Jesu Christs tit verði fullkomiliga sameinaðir í
Harra várs, bæði teirra og okkara : hinum sama huga og í hini somu
3 Náði veri innat tykkum, og døming.
friður, frá Guði Faðir várum, og 11 Tí tað er vorðið kunngjørt
frá Harranum Jesusi Christi.
mær um tykkum, brøður mínir,
4 Eg takki Guði mínum altíð av teim sum eru av húsi Chlo´-e,
tykkara vegna, fyri ta náði Guðs at tað eru klandringar tykkara
sum er givin tykkum við Jesusi millum.
Christi ;
12 Nú, hetta sigi eg, at hvør
5 At í øllum lutum tit eru rík- og ein av tykkum sigur, Eg eri av
aðir av honum, í allari mælsku, og Paulusi ; og eg av A-pol´-los-i ; og
í øllum kunnleika ;
eg av Ce´-phas-i ; og eg av Christi.
6 Enntá sum vitnisburður Christs 13 Er Christus sundurdeildur ?
varð staðfestur í tykkum :
varð Paulus krossfestur fyri tykk7 Soleiðis at tit koma aftanfyri um? ella vórðu tit doyptir í navni
í ongari gávu, bíðandi eftir komu Paulusar?
várs Harra Jesu Christs :
14 Eg takki Guði at eg doypti
8 Hvør skal eisini støðufesta ongan av tykkum, uttan Cris´-pus
tykkum fram at endanum, at tit og Gai´-us ;
mega vera ólastandi á degi várs 15 At ikki nakar skuldi siga at eg
Harra Jesu Christs.
hevði doypt í mínum egna navni.
223
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I. CORINTHARAR 2

Guð oyðir vísdóm hinna vísu

16 Og eg doypti eisini húshald 29 At einkið kjøt skuldi rósa sær
Steph´-an-as-ar: umframt tað, veit í nærveru hansara.
eg ikki hvørt eg doypti nakran 30 Men av honum eru tit í
Christi Jesusi, hvør av Guði er
annan.
17 Tí Christus sendi meg ei at gjørdur okkum vísdómur, og rættdoypa, men at prædika gleðiboð- vísi, og halgan, og endurloysing:
skapin : ei við vísdómi av orðum, 31 Fyri at, samsvarandi sum tað
at ikki krossur Christs skuldi verða stendur skrivað, Hann sum rósar
sær, lat hann rósa sær í Harranum.
gjørdur av ongari virkni.
18 Tí prædikanin av krossinum
KAPITUL 2
er fyri teim sum glatast fávitska ;
men okkum sum eru frelstir er
G eg, brøður, tá ið eg kom til
hon kraft Guðs.
tykkara, kom ikki við avbær19 Tí tað stendur skrivað, Eg vil leika av talu ella av vísdómi, kunnoyða vísdóm hinna vísu, og vil gera gerandi tykkum vitnisburð Guðs.
til einkiðs vísdóm hinna vitru.
2 Tí eg ráddi av ikki at vita nakr20 Hvar er hin vísi ? hvar er hin an lut tykkara millum, uttan Jesus
skriftlærdi ? hvar er røðumaður Christ, og hann krossfestan.
hesa heims ? hevur ikki Guð gjørt 3 Og eg var hjá tykkum í veikfávitskutan vísdóm hesa heims ?
leika, og í ótta, og í miklari bivan.
21 Tí eftir at í vísdómi Guðs, 4 Og tala mín og prædikan mín
heimurin við vísdómi kendi ikki var ikki við tølandi orðum av vísGuð, líkaði tað Guði við dárskap- dómi mans, men í sannvísing av
inum av prædikan at frelsa tey Andanum og av kraft :
sum trúgva.
5 At trúgv tykkara skuldi ikki
22 Tí Jødarnir krevja eitt tekin, standa í vísdómi manna, men í
og Grikkarnir søkja eftir vísdómi : kraft Guðs.
23 Men vit prædika Christ kross- 6 Hvussu enn er, vit tala vísdóm
festan, Jødunum snávingarstein- millum teirra sum eru fullkomnur, og Grikkunum fávitska ;
ir : tó ikki vísdóm hesa heims,
24 Men teim sum eru kallaðir, ella hjá prinsum hesa heims, sum
bæði Jødum og Grikkum, Christ, koma til einkiðs :
kraft Guðs, og vísdóm Guðs.
7 Men vit tala vísdóm Guðs
25 Av tí at fávitska Guðs er vís- í einum loyndardómi, enntá hin
ari enn menn ; og veikleiki Guðs fjalda vísdóm, hvønn Guð fyrier sterkari enn menn.
skipaði áðrenn verøldina okkum
26 Tí tit síggja kallan tykkara, til dýrdar :
brøður, hvussu ið ei mangir vísir 8 Hvønn eingir av prinsum hesa
menn eftir kjøtinum, ei mangir heims kendu ; tí høvdu teir kent
máttugir, ei mangir tignarligir, hann, vildu teir ei havt krossfest
eru kallaðir :
dýrdar-Harran.
27 Men Guð hevur útvalt hinar 9 Men sum tað stendur skrivfávitskutu lutir heimsins fyri at að, Eyga hevur ikki sæð, ella oyra
forfjamska hinar vísu ; og Guð hoyrt, eiheldur hava komið inn í
hevur útvalt hinar veiku lutir hjarta mans, teir lutir sum Guð
heimsins fyri at forfjamska teir hevur fyribúgvið fyri teir sum
lutir sum eru máttugir ;
elska hann.
28 Og lágu lutir heimsins, og 10 Men Guð hevur opinberað
lutir sum eru vanvirdir, hevur Guð okkum teir við Anda sínum : tí
útvalt, ja, og lutir sum eru ei, at Andin kannar allar lutir, ja, hinar
gera til einkiðs lutir sum eru:
djúpu lutir Guðs.
224
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I. CORINTHARAR 3

11 Tí hvør maður kennir lutir
mans, uttan andi mans sum er í
honum? enntá soleiðis lutir Guðs
kennir eingin maður uttan Andi
Guðs.
12 Nú, vit hava móttikið, ikki
anda heimsins, men andan sum
er av Guði ; at vit máttu kenna teir
lutir sum eru frítt givnir til okkara
av Guði.
13 Hvørjar lutir vit eisini tala,
ikki í orðunum sum vísdómur
mans lærir, men sum Heilagi
Andin lærir ; berandi saman
andaligar lutir við andaligar.
14 Men hin náttúrligi maður
móttekur ikki lutirnar av Anda
Guðs : tí teir eru honum fávitska :
eiheldur kann hann kenna teir, tí
teir eru andaliga greinaðir.
15 Men hann sum er andaligur
dømir allar lutir, tó verður sjálvur
hann dømdur av ongum manni.
16 Tí hvør hevur kent hug
Harrans, at hann kann undirvísa
honum ? Men vit hava hug Christs.

ur niður nakað, ella hann sum vætir ; men Guð sum gevur vøksturin.
8 Nú, hann sum setur niður, og
hann sum vætir eru eitt : og hvør
maður skal móttaka sítt egna
endurgjald, samsvarandi við sítt
egna arbeiði.
9 Tí vit eru arbeiðarar saman
við Guði : tit eru akurlendi Guðs,
tit eru bygningur Guðs.
10 Samsvarandi við ta náði Guðs
sum mær er givin, sum ein vísur
byggimeistari, havi eg lagt grundvøllin, og ein annar byggir hará.
Men lat hvønn mann geva gætur
eftir hvussu hann byggir haruppá.
11 Tí annan grundvøll kann
eingin maður leggja enn ið er
lagdur, sum er Jesus Christus.
12 Nú, um nakar maður byggi
uppá henda grundvøll gull, silvur, dýrabærar steinar, træ, hoyggj,
hálm ;
13 Hvørs mans verk skal verða
gjørt eyðsýnt : tí dagurin skal klárleggja tað, av tí at hann skal verða
opinberaður við eldi ; og eldurin
KAPITUL 3
skal royna hvørs mans verk av
G eg, brøður, kundi ikki tala hvørjum slagi tað er.
við tykkum sum við andaligar, 14 Um verk nakars mans verði
men sum við kjøtligar, enntá sum verandi sum hann hevur bygt
haruppá, hann skal móttaka eitt
við pinkubørn í Christi.
2 Eg havi føtt tykkum við mjólk, endurgjald.
og ei við kjøti : tí higartil vóru tit 15 Um verk nakars mans skal
ikki mentir at bera tað, eiheldur verða brent, hann skal líða tap :
men sjálvur hann skal verða
enn nú eru tit mentir.
3 Tí tit eru enn kjøtligir : tí frelstur ; tó sum við eldi.
hvar ið tað er ímillum tykkara 16 Vita tit ikki at tit eru tempul
øvundan, og stríð, og sundurdeil- Guðs, og at Andi Guðs dvølist í
ingar, eru tit ikki kjøtligir, og tykkum?
17 Um nakar maður dálki
ganga eins og menn ?
4 Tí meðan ein sigur, Eg eri av tempul Guðs, hann skal Guð
Paulusi ; og ein annar, Eg eri av oyðileggja ; tí tempul Guðs er
heilagt, hvørt tempul tit eru.
A-pol´-los-i ; eru tit ikki kjøtligir?
5 Hvør er tá Paulus, og hvør er 18 Lat ongan mann villleiða seg
A-pol´-los, uttan tænarar av hvørj- sjálvan. Um nakar maður tykkara
um tit trúðu, enntá sum Harrin millum tykist at vera vísur í hesi
verøld, lat hann gerast ein dári, at
gav til hvørs mans ?
6 Eg havi sett niður, A-pol´-los hann má verða vísur.
19 Tí vísdómur hesa heims
vætti ; men Guð gav vøksturin.
7 So er tá hvørki hann sum set- er dárskapur hjá Guði. Tí tað
225
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I. CORINTHARAR 4

Líðingar apostulsins

móttókst tað, hví rósart tú tær sum
um tú hevðirt ikki móttikið tað?
8 Nú eru tit mettir, nú eru tit
ríkir, tit hava rátt sum kongar
uttan okkum : og eg vildi til Guðs
tit ráddu, at vit eisini máttu ráða
við tykkum.
9 Tí mær tykir at Guð hevur
sett fram okkum apostlarnar aftastar, sum var tað tilnevndar til
deyða : tí vit eru gjørdir heiminum
ein skuggsjón, og fyri einglum, og
fyri monnum.
10 Vit eru dárar fyri Christs søk,
men tit eru vísir í Christi ; vit eru
veikir, men tit eru sterkir ; tit eru
KAPITUL 4
ærumiklir, men vit eru vanvirdir.
AT I Ð mann soleiðis rokna um 11 Enntá at hesi núverandi
okkum, sum um tænarar stund vit bæði hungra, og tyrsta,
Christs, og umsjónarmenn yvir og eru naknir, og verða bardir, og
hava ongan ávísan bústað ;
loyndardómum Guðs.
2 Harafturat verður tað kravt av 12 Og arbeiða, virkandi við egnu
umsjónarmonnum, at ein maður hondum okkara: verðandi háðaðir,
vit vælsigna ; verðandi atsøktir, vit
verði funnin trúfastur.
3 Men hjá mær er tað ein tola tað :
ógvuliga lítil lutur at eg skuldi 13 Verðandi útspiltir, vit bøna:
verðið dømdur av tykkum, ella vit eru gjørdir sum skittur heimav dómi manna : ja, eg dømi ikki sins, og eru útskotið av øllum lutum fram at hesum degi.
meg sjálvan.
4 Tí eg veit einkið við mær sjálv- 14 Eg skrivi ikki hesar lutir at
um ; tó eri eg ikki hervið rættvís- skamma tykkum, men sum mínar
gjørdur : men hann sum dømir háttelskaðu synir eg ávari tykkum.
15 Tí tó tit havi tíggju túsund
meg er Harrin.
5 Tessvegna dømið einkið áðr- undirvísarar í Christi, tó hava tit
enn tíðina, inntil Harrin komi, ikki mangar fedrar : tí í Christi
hvør bæði vil leiða til ljóss hinar Jesusi havi eg gitið tykkum gjøgn
fjaldu lutirnar av myrkri, og vil gleðiboðskapin.
gera eyðsýnd ráð hjartnanna: og 16 Hvørsvegna eg trábiði tytá skal hvør maður hava prís av kkum, verið tit eftirfylgjarar av
mær.
Guði.
6 Og hesar lutir, brøður, havi eg 17 Fyri hesa orsøk havi eg sent
í eini mynd ført yvir á meg sjálvan til tykkara Timotheus, hvør er
og á A-pol´-los fyri tykkara sakir ; mín háttelskaði sonur, og trúfasti
at tit máttu læra í okkum ikki at í Harranum, hvør skal føra tykkhugsa um menn omanfyri tað um inn í endurminning um vegir
sum stendur skrivað, at eingin mínar sum veri í Christi, so sum
av tykkum verði blásin upp fyri eg frálæri allar staðir í hvørji
kirkju.
einum ímóti øðrum.
7 Tí hvør ger teg at líkjast frá 18 Nú, summir eru uppblásneinum øðrum? og hvat hevurt tú ir, sum um at eg vildi ikki koma
sum tú ikki móttókst ? nú, um tú til tykkara.
226
stendur skrivað, Hann tekur hinar
vísu í teirra egnu snúinsemi.
20 Og aftur, Harrin kennir
hugsanir hinna vísu, at tær eru
fáfongdar.
21 Tessvegna lat ongan mann
rósa sær í monnum. Tí allir lutir
eru tykkara ;
22 Hvørt Paulus, ella A-pol´los, ella Ce´-phas, ella verøldin,
ella lív, ella deyði, ella lutir núverandi, ella lutir ið koma skulu ; allir
eru tykkara ;
23 Og tit eru Christs; og Christus er Guðs.
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Gamalt súrdeiggj má reinskast út

19 Men eg vil koma til tykkara
fljótliga, um Harrin vilji, og vil
kenna, ikki taluna hjá teim sum
eru uppblásnir, men kraftina.
20 Tí kongadømi Guðs er ikki
í orði, men í kraft.
21 Hvat vilja tit? skal eg koma
til tykkara við einum fleingjustavi,
ella í kærleika, og í anda eyðmjúkleiks ?

9 Eg skrivaði til tykkara í einum epistli ikki at samlagast við
siðloysingar:
10 Tó ikki samanumtikið við
siðloysingar hesa heims, ella við
hinar gírigu, ella peninganoyðarar, ella við avgudadýrkarar; tí
tá máttu tit neyðugt farið út úr
heiminum.
11 Men nú havi eg skrivað til
tykkara ikki at halda samlag, um
nakar maður sum er kallaður
ein bróðir, veri ein siðloysingur,
ella gírigur, ella ein avgudadýrkari, ella ein illmælismaður, ella ein
drykkjumaður, ella ein peninganoyðari ; við slíkum einum nei
ikki at eta.
12 Tí hvat havi eg at gera at
døma teir eisini sum eru uttanfyri ? døma ikki tit teir sum eru
innanfyri ?
13 Men teir sum eru uttanfyri dømir Guð. Tessvegna beinið
burtur frá ímillum tykkara handa
vonda persón.

KAPITUL 5
A Ð verður javnan fráboðað
at tað er hordómur tykkara
millum, og slíkur hordómur sum
verður ikki so mikið sum nevndur
Heidninganna millum, at ein skuldi havt ektakonu faðirs síns.
2 Og tit eru uppblásnir, og hava
ikki tíansheldur harmast, at hann
sum hevur gjørt hesa gerð, mátti
verðið tikin burtur frá ímillum
tykkara.
3 Tí eg sanniliga, sum fráverandi í likami, men hjáverandi í anda,
havi dømt longu, sum um eg var
hjáverandi, viðvíkjandi honum ið
KAPITUL 6
hevur soleiðis gjørt hesa gerð,
4 Í navni várs Harra Jesu Christs,
ÁGI nakar av tykkum, havtá ið tit eru savnaðir saman, og
andi eina søk ímóti einum
andi mín, við kraft várs Harra Jesu øðrum, fara í rættin frammi fyri
Christs,
hinum órættvísu, og ikki frammi
5 At geva upp ein slíkan til fyri hinum heilagu?
Satans til oyðileggingina av kjøt- 2 Vita tit ikki at hinir heilagu
inum, at andin má verða frelstur skulu døma heimin? og um
heimurin skal verða dømdur av
á degi Harrans Jesu.
6 Rósan tykkara er ikki góð. Vita tykkum, eru tit óverdigir at døma
tit ikki at eitt sindur av súrdeiggi hinar minstu sakir ?
3 Vita tit ikki at vit skulu døma
súrgar allan klumpin?
7 Reinskið út tessvegna hitt einglar ? hvør mikið meira lutir
gamla súrdeiggið, at tit mega sum tilhoyra hesum lívi?
verða nýggjur klumpur, eins 4 Um tit tá hava dómar um
og tit eru ósúrgaðir. Tí enntá lutir tilhoyrandi hesum lívi, setið
Christus páskalamb okkara er teir at døma sum eru minst umsláturofraður fyri okkum :
hildnir í kirkjuni.
8 Tessvegna latum okkum hal- 5 Eg tali tykkum til skammar.
da hátíðina, ikki við gomlum Er tað so, at tað er ikki ein vísur
súrdeiggi, eiheldur við súrdeiggi maður tykkara millum? nei, ikki
illvilja og vondsku ; men við hin- ein sum skal vera førur fyri at
um ósúrgaða breyði ærligleiks og døma ímillum brøðra sína?
6 Men bróðir fer í rættin við
sannleiks.
227
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I. CORINTHARAR 6

Órættvísir skulu ikki arva kongadømi Guðs

bróðuri, og tað frammi fyri hinum likamið ; men hann sum fremur
siðloysi syndar ímóti sínum egna
vantrúgvandi.
7 Nú, tessvegna er tað aldeilis likami.
ein feilur tykkara millum, av tí at 19 Hvat? vita tit ikki at likam
tit fara í rættin hvør við øðrum. tykkara er tempul Heilaga Andans
Hví taka tit ikki heldur órætt? hví sum er í tykkum, sum tit hava av
loyva tit ikki heldur tykkum sjálvar Guði, og tit eru ikki tykkar egnu?
20 Tí tit eru keyptir við einum
at verða sviknar?
8 Nei, tit gera órætt, og svíkja, virði : tessvegna dýrðmetið Guð í
likami tykkara, og í anda tykkara,
og tað brøður tykkara.
9 Vita tit ikki at hinir órættvísu sum eru Guðs.
skulu ikki arva kongadømi Guðs?
KAPITUL 7
verðið ikki villleiddir : hvørki siðloysingar, ella avgudadýrkarar, ella
Ú, viðvíkjandi lutunum um
hordómsfremjarar, ella kvinnuhvørjar tit skrivaðu til mín:
látigir, ella misbrúkarar av sær Tað er gott fyri ein mann ikki at
sjálvum við mannkyni,
nema við eina kvinnu.
10 Ella tjóvar, ella gírigir, ella 2 Hóast tað, fyri at skýggja siðdrykkjumenn, ella illmælismenn, loysi, havi hvør maður sína egnu
ella peninganoyðarar, skulu arva ektakonu, og havi hvør kvinna sín
kongadømi Guðs.
egna ektamann.
11 Og slíkir vóru summir av 3 Ektamaðurin rindi ektakonutykkum : men tit eru tváaðir, men ni skyldiga góðvild : og líkaleiðis
tit eru halgaðir, men tit eru rætt- eisini ektakonan ektamanninum.
vísgjørdir í navni Harrans Jesu, 4 Ektakonan hevur ikki mátt
og við Anda Guðs várs.
egna likams síns, men ektamað12 Allir lutir eru lógligir mær, urin : og líkaleiðis eisini hevur
men allir lutir eru ikki gagnligir : ektamaðurin ikki mátt egna
allir lutir eru lógligir hjá mær, likams síns, men ektakonan.
men eg vil ikki verða førdur undir 5 Svíkið tit ikki hvørt annað,
máttin av nøkrum.
uttan tað veri við samtykki í eina
13 Matir fyri búkin, og búkur- tíð, at tit mega geva tykkum sjálv
in fyri matir : men Guð skal oyða til føstu og bønar ; og komið sambæði hann og teir. Nú, likamið an aftur, at Satan freisti tykkum
er ikki fyri siðloysi, men fyri ikki fyri ófráhaldni tykkara.
Harran ; og Harrin fyri likamið.
6 Men eg tali hetta við loyvi, og
14 Og Guð hevur bæði reist upp ikki av boði.
Harran, og vil eisini reisa upp okk- 7 Tí eg vildi at allir menn vóru
um við síni egnu kraft.
enntá sum eg sjálvur. Men hvør
15 Vita tit ikki at likam tykkara maður hevur sína egnu gávu av
eru limir Christs ? skal eg tá taka Guði, ein eftir hesum háttalagi,
limir Christs, og gera teir limirnar og ein annar eftir hasum.
hjá eini skøkju? Guð sýti fyri.
8 Eg sigi tessvegna til hinar ó16 Hvat ? vita tit ikki at hann giftu og einkjur, Tað er gott fyri
sum er sambundin til skøkju er tey um tey verði verandi enntá
eitt likam? tí tvey, sigur hann, sum eg.
skulu verða eitt kjøt.
9 Men um tey kunnu ikki halda
17 Men hann sum er sambund- sær, lat tey giftast : tí tað er betri at
in Harranum er ein andi.
giftast enn at brenna.
18 Flýggið siðloysi. Hvør synd 10 Og hinum giftu bjóði eg,
sum ein maður ger er uttanfyri tó ikki eg, men Harrin, Lat ikki
228
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I. CORINTHARAR 7

ektakonuna fara avstað frá ekta- 21 Ert tú kallaður verandi tænmanni sínum :
ari ? legg ei í tað : men um tú
11 Men og um hon fari avstað, kanst verða gjørdur fríur, brúka
lat hana verða verandi ógift, ella tað heldur.
verða endursónað til ektamans 22 Tí hann sum er kallaður í
síns: og lat ikki ektamannin koyra Harranum, verandi tænari, er fríburtur ektakonu sína.
maður Harrans : líkaleiðis eisini
12 Men til restina tali eg, ikki hann sum er kallaður, verandi fríHarrin : Um nakar bróðir hev- ur, er tænari Christs.
ur eina ektakonu sum trýr ikki, 23 Tit eru keyptir við einum virði ;
og hon veri nøgd at dvøljast við verðið ikki tit tænarar manna.
honum, lat hann ikki koyra hana 24 Brøður, lat hvønn mann,
í hvørjum hann er kallaður, í tí
burtur.
13 Og kvinnan sum hevur ein verða verandi hjá Guði.
ektamann sum trýr ikki, og um 25 Nú, viðvíkjandi jomfrúm
hann veri nøgdur at dvøljast við havi eg einkið boð av Harranum :
henni, lat hana ikki fara frá hon- tó gevi eg døming mína, sum
ein ið hevur lutast miskunn av
um.
14 Tí hin vantrúgvandi ekta- Harranum at vera trúfastur.
maðurin er halgaður av ektakonu- 26 Eg haldi tessvegna at hetta
ni, og hin vantrúgvandi ektakon- er gott núverandi neyðar vegna,
an er halgað av ektamanninum : eg sigi, at tað er gott hjá einum
annars vóru børn tykkara órein ; manni so at vera.
27 Ert tú bundin at ektakonu?
men nú eru tey heilag.
15 Men um hin vantrúgvandi søk ikki at verða loystur. Ert tú
fari avstað, lat hann fara avstað. loystur frá ektakonu ? søk ikki
Ein bróðir ella ein systir er ikki ektakonu.
undir trældómi í slíkum førum : 28 Men og um tú gifti teg, tú
men Guð hevur kallað okkum til hevurt ikki syndað ; og um ein
jomfrú gifti seg, hon hevur ikki
friðar.
16 Tí hvat veitst tú, O ekta- syndað. Hóast hetta, slík skulu
kona, hvørt tú skalt frelsa ekta- hava trongslu í kjøtinum : men eg
mann tín? ella hvussu veitst tú, spari tykkum.
O maður, hvørt tú skalt frelsa 29 Men hetta sigi eg, brøður,
tíðin er stutt : tað stendur eftir, at
ektakonu tína?
17 Men sum Guð hevur deilt út bæði teir ið hava ektakonur, veri
til hvørs mans, sum Harrin hevur sum um teir høvdu ongar ;
kallað hvønn og ein, soleiðis lat 30 Og teir ið gráta, sum um teir
hann ganga. Og soleiðis fyriskipi grótu ei; og teir ið fegnast, sum
um teir fegnaðust ei; og teir ið
eg í øllum kirkjum.
18 Er nakar maður kallaður keypa, sum um teir áttu ei;
verandi umskorin? lat hann ei 31 Og teir ið brúka henda heim,
gerast óumskorin. Er nakar kall- sum ei misbrúkandi hann : tí skap
aður í óumskering? lat hann ei hesa heims gongur undir.
32 Men eg vildi havt tykkum
verða umskorin.
19 Umskering er einkið, og ó- uttan stúranarfyllsemi. Hann sum
umskering er einkið, men hald- er ógiftur hevur umsorgan fyri lutanin av boðum Guðs.
unum sum tilhoyra Harranum,
20 Lat hvønn mann verða ver- hvussu hann kann toknast Harraandi í hini somu kallan í hvørji num :
hann varð kallaður.
33 Men hann sum er giftur
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Um gifting av jomfrúm

at hann kennir nakran lut, hann
kennir einkið enn so sum hann
átti at kent.
3 Men um nakar maður elski
Guð, hin sami er kendur av
honum.
4 Hvat viðvíkur tessvegna etingini av hasum lutum sum eru ofraðir skurðgudum í sláturofran, vit
vita at ein skurðgudur er einkið
í heiminum, og at tað er eingin
annar Guð uttan ein.
5 Tí tó tað veri sum verða
kallaðir gudar, hvørt í himni ella
á jørð, (eins og tað veri gudar
mangir, og harrar mangir,)
6 Men fyri okkum er tað bert
ein Guð, Faðirin, frá hvørjum eru
allir lutir, og vit í honum ; og ein
Harri Jesus Christus, av hvørjum
eru allir lutir, og vit av honum.
7 Hvussu enn er, tað er ikki í
hvørjum manni tann kunnleiki:
tí summir við medviti um skurðgudin at hesum tíma eta tað sum
ein lut ofraðan einum skurðgudi ;
og samvitska teirra verandi veik
verður dálkað.
8 Men matur viðmælir okkum
ikki mótvegis Guði : tí hvørki, um
vit eta, eru vit tað betri ; eiheldur,
um vit eta ikki, eru vit tað verri.
9 Men verið varnir at ikki við
nøkrum háttalagi hetta frælsi tykkara gerist ein snávingarsteinur
hjá teimum sum eru veikir.
10 Tí um nakar maður síggi teg
sum hevur kunnleika sita til matar
í templi skurðgudsins, skal ikki
samvitska hansara sum er veikur
verða gjørd djørv at eta hasar lutir
sum eru ofraðir til skurðguda ;
11 Og gjøgnum kunnleika tín
skal hin veiki bróðirin glatast, fyri
KAPITUL 8
hvønn Christus doyði ?
Ú, hvat nertir lutum ofrað- 12 Men tá ið tit soleiðis synda
um skurðgudum, vit vita at ímóti brøðrunum, og sára veiku
vit allir hava kunnleika. Kunnleiki samvitsku teirra, synda tit ímóti
blæsur upp, men vælvild byggir Christi.
13 Hvørsvegna, um matur geri
upp.
2 Og um nakar maður haldi bróður mín at fáa meinboga, eg
230

hevur umsorgan fyri lutunum
sum eru av heiminum, hvussu
hann kann toknast ektakonu síni.
34 Tað er munur eisini ímillum
ektakonu og jomfrúar. Hin ógifta
kvinnan hevur umsorgan fyri lutum Harrans, at hon má vera heilag bæði í likami og í anda : men
hon sum er gift hevur umsorgan
fyri lutum heimsins, hvussu hon
má toknast ektamanni sínum.
35 Og hetta tali eg fyri tykkara
egna gagn ; ikki at eg kann kasta
eina snerru uppá tykkum, men
fyri tað sum er sámiligt, og at tit
mega ganga Harranum til handar
uttan hugspjaðing.
36 Men um nakar maður haldi
at hann háttar sær ósámiliga mótvegis jomfrú síni, um hon fari
framvið blóma aldurs síns, og tørvist so krevjist, lat hann gera hvat
hann vilji, hann syndar ikki: lat tey
giftast.
37 Hóast hetta, hann ið stendur
støðufastur í hjarta sínum, havandi onga neyðsyn, men hevur mátt
yvir egna vilja sínum, og hevur so
avrátt í hjarta sínum at hann vil
halda jomfrú síni, ger væl.
38 So at hann sum gevur hana
í giftu ger væl ; men hann ið gevur
hana ikki í giftu, ger betri.
39 Ektakonan er bundin við
lógini so leingi sum ektamaður
hennara livir ; men um ektamaður
hennara veri deyður, hon er við
frælsi at verða gift við hvørjum
hon vilji ; einans í Harranum.
40 Men hon er glaðari um hon
soleiðis verði verandi, eftir míni
døming : og eg haldi eisini at eg
havi Anda Guðs.
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I. CORINTHARAR 9

vil eta einkið kjøt meðan verøldin ikki brúkt henda mátt ; men tola
stendur, at ikki eg geri bróðir mín allar lutir, at ikki vit skuldu hindrat fáa meinboga.
að gleðiboðskapi Christs.
13 Vita tit ikki at teir sum tæna
KAPITUL 9
umkring heilagar lutir liva av
RI eg ikki ein apostul ? eri eg lutum tempulsins? og teir sum
ikki fríur? havi eg ikki sæð varta um altarið eru luthavarar
Jesus Christ váran Harra ? eru tit við altarinum?
14 Enntá soleiðis hevur Harrin
ikki verk mítt í Harranum?
2 Um eg veri meg ikki øðrum avrátt at teir sum prædika gleðiein apostul, tó ivaleyst eri eg fyri boðskapin skuldu liva av gleðitykkum : tí innsigli apostladømis boðskapinum.
15 Men eg havi brúkt ongar av
míns eru tit í Harranum.
3 Aftursvar mítt til teirra sum hesum lutum : eiheldur havi eg
skrivað hesar lutir, at tað skuldi
rannsaka meg er hetta,
4 Hava vit ikki mátt at eta og verða soleiðis gjørt mær : tí tað
var betri fyri meg at doyð, enn at
at drekka?
5 Hava vit ikki mátt at leiða um- nakar maður skuldi gjørt rósan
kring eina systur, eina ektakonu, mína til einkiðs.
líka so væl sum aðrir apostlar, og 16 Tí tó eg prædiki gleðiboðsum brøður Harrans, og Ce´-phas? skapin, eg havi einkið at rósa mær
6 Ella eg einans og Barnabas, av : tí neyðsyn er løgd uppá meg ;
hava ikki vit mátt at lata vera við ja, vei er mær, um eg ei prædiki
gleðiboðskapin!
at arbeiða?
7 Hvør fer eina krígsferð nakr- 17 Tí um eg geri henda lut viljantíð á sínum egnu kostnaðum? ugliga, havi eg eitt endurgjald :
hvør plantar ein víngarð, og etur men um ímóti vilja mínum, eitt
ikki av ávøksti hansara ? ella hvør trúarhúshald gleðiboðskaparins er
gevur einum seyðafylgi, og etur mær litið til.
18 Hvat er tá endurgjald mítt ?
ikki av mjólk seyðafylgisins ?
8 Sigi eg hesar lutir eins og Sanniliga at, tá ið eg prædiki gleðimaður ? ella sigur ikki lógin hitt boðskapin, eg kann seta fram gleðiboðskap Christs uttan kostnað,
sama eisini?
9 Tí tað stendur skrivað í lóg at eg misbrúki ikki mátt mín í
Mósesar, Tú skalt ikki múlabinda gleðiboðskapinum.
munnin á oksanum sum treskir 19 Tí hóast eg veri meg fríur frá
út kornið. Hevur Guð umsorgan øllum monnum, tó havi eg gjørt
meg sjálvan tænara yvirfyri øllum,
fyri oksum?
10 Ella sigur hann tað samanum- at eg mátti vinna tess fleiri.
tikið fyri okkara sakir? Fyri okkara 20 Og Jødunum gjørdist eg sum
sakir, óivað, stendur hetta skrivað : Jødi, at eg mátti vinna Jødarnar ;
at hann sum pløgir skuldi pløga í fyri teimum sum eru undir lógvón ; og at hann sum treskir í vón ini, sum undir lógini, at eg mátti
vinna teir sum eru undir lógini ;
skuldi verða luthavari í vón síni.
11 Um vit hava sáað tykkum 21 Fyri teimum sum eru uttan
andaligar lutir, er tað ein mikil lóg, sum uttan lóg, (verandi ikki
lutur um vit skulu heysta tykkara uttan lóg fyri Guði, men undir
lógini fyri Christi,) at eg mátti
tímiligu lutir?
12 Um aðrir veri luthavarar í vinna teir sum eru uttan lóg.
hesum mátti yvir tykkum, eru ikki 22 Fyri hinum veiku gjørdist eg
vit heldur ? Hóast hetta, vit hava sum veikur, at eg mátti vinna hin231
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Søga Ísraels er okkum til fyridømis

ar veiku : eg eri gjørdur allar lutir
fyri øllum monnum, at eg mátti við
øllum midlum frelsa summar.
23 Og hetta eg geri fyri gleðiboðskaparins søk, at eg mátti verða
luthavari í honum við tykkum.
24 Vita tit ikki, at teir sum
renna í kapprenning renna allir,
men ein móttekur virðislønina?
Soleiðis rennið, at tit mega lutast.
25 Og hvør ein maður sum kempar fyri meistaraskapinum er fráhaldandi í øllum lutum. Nú, teir
gera tað at lutast eina forgongiliga
krúnu; men vit eina óforgongiliga.
26 Eg tessvegna soleiðis renni,
ikki sum óvissuliga ; soleiðis berjist eg, ikki sum ein ið slær í luftina:
27 Men eg haldi undir likam
mítt, og føri tað inn í undirgivni :
at ikki við nøkrum midlum, tá ið
eg havi prædikað fyri øðrum, eg
sjálvur skuldi verðið ein burtvísingur.

reistist upp at spæla.
8 Eiheldur latum okkum fremja
hordóm, eins og summir av teimum framdu, og fullu á einum degi
trý og tjúgu túsundir.
9 Eiheldur latum okkum freista
Christ, sum summir av teimum
eisini freistaðu, og vórðu oyddir
av høggormum.
10 Eiheldur knarri tit, sum summir av teimum eisini knarraðu, og
vórðu oyddir av oyðaranum.
11 Nú, allir hesir lutir hendu
teimum til fyridømir : og teir eru
skrivaðir fyri okkara formaning,
uppá hvørjar endar veraldarinnar
eru komnir.
12 Hvørsvegna lat hann sum
heldur hann stendur geva gætur
at ikki hann falli.
13 Tað hevur eingin freisting tikið tykkum uttan slík sum er vanlig
hjá manni : men Guð er trúfastur
hvør ikki vil loyva tykkum at
verða freistaðar uppum tað tit eru
KAPITUL 10
mentir ; men vil við freistingini eisA R A F TU R AT, brøður, eg ini gera ein veg at komast undan,
vildi ikki at tit skuldu verið at tit mega vera mentir at bera tað.
óvitandi, hvussu ið allir fedrar 14 Hvørsvegna, mínir kærliga
okkara vóru undir skýinum, og elskaðu, flýggið frá skurðgudadýrkan.
allir fóru gjøgnum sjógvin ;
2 Og vórðu allir doyptir Mósesi 15 Eg tali sum til vísra manna;
dømið tit hvat eg sigi.
í skýinum og í sjónum ;
3 Og ótu allir hin sama andaliga 16 Signingarbikarið sum vit vælsigna, er tað ikki samfund blóðs
mat ;
4 Og drukku allir hin sama Christs? Breyðið sum vit bróta, er
andaliga drykk: tí teir drukku av tað ikki samfund likams Christs?
tí andaliga Kletti sum fylgdi teim- 17 Tí vit, verandi mangir, eru
um : og tann Klettur var Christus. eitt breyð, og eitt likam : tí vit eru
5 Men við mangar av teimum allir luttakarar í tí eina breyðinum.
var Guð ikki væl nøgdur : tí teir 18 Skoðið Ísrael eftir kjøtinum :
vórðu veltir um koll í oyðimørk- eru ikki teir sum eta av sláturofrunum luttakarar í altarinum?
ini.
6 Nú, hesir lutir vórðu fyridøm- 19 Hvat sigi eg tá ? at skurðgudir okkara, til tess endamáls vit urin er nakað, ella tað sum er ofrað í
skuldu ikki girnast eftir illum sláturofri til skurðguda er nakað ?
20 Men eg sigi, at teir lutir sum
lutum, sum teir eisini girnaðust.
7 Eiheldur veri tit avgudadýrk- Heidningarnir sláturofra sláturarar, sum vóru summir av teimum; ofra teir til djevla, og ei til Guðs :
sum tað stendur skrivað, Fólkið og eg vildi ikki at tit skuldu havt
settist niður at eta og drekka, og samfelag við djevlar.
232
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Reglur fyri Guðliga tilbiðjan

21 Tit kunnu ikki drekka bikKAPITUL 11
ar Harrans, og bikar djevla : tit
kunnu ikki vera luttakarar í borði
E R I Ð tit eftirfylgjarar av
Harrans, og í borði djevla.
mær, enntá sum eg eisini eri
22 Eggja vit Harran til øvund- av Christi.
sjúku ? eru vit sterkari enn hann? 2 Nú, eg prísi tykkum, brøður,
23 Allir lutir eru loyviligir hjá at tit minnast mín í øllum lutum,
mær, men allir lutir eru ikki gagn- og halda fyriskipanirnar, sum eg
ligir ; allir lutir eru loyviligir hjá handaði tykkum tær.
mær, men allir lutir byggja ikki 3 Men eg vildi havt tykkum
upp.
at vitað, at høvur hvørs mans er
24 Eingin maður søki sítt egna, Christus ; og høvur kvinnunnar
men hvør maður eins annars upp- er maðurin ; og høvur Christs er
ríking.
Guð.
25 Hvatsumhelst ið verður selt 4 Hvør ein maður biðjandi ella
hjá slaktaranum, tað etið, spyrjan- propheterandi, havandi høvur sítt
di ongan spurning samvitskunnar dekkað, vanærir høvur sítt.
vegna :
5 Men hvør kvinna sum biður
26 Tí at jørðin er Harrans, og ella propheterar við høvdi sínum
fylling hennar.
ódekkaðum vanærir høvur sítt : tí
27 Um nakar av teimum sum tað er enntá alt eitt sum um hon
ikki trúgva bjóði tykkum til veit- var hárskorin.
slu, og tit havi hug at fara ; hvat- 6 Tí um kvinnan veri ikki
sumhelst ið verður sett frammi dekkað, lat hana eisini verða hárfyri tykkum, etið, spyrjandi ongan skorin : men um tað veri skomm
spurning samvitskunnar vegna.
hjá kvinnu at vera hárskorin ella
28 Men um nakar maður sigi rakað, lat hana vera dekkað.
við tykkum, Hetta er ofrað skurð- 7 Tí maður víst átti ikki at dekkgudum í sláturofri, etið ikki hans- að høvur sítt, við tað at hann er
ara vegna sum sýndi tað, og sam- mynd og dýrd Guðs: men kvinnvitskunnar vegna : tí at jørðin er an er dýrd mansins.
Harrans, og fylling hennar :
8 Tí maðurin er ikki av kvinnu29 Samvitskunnar, sigi eg, ikki ni ; men kvinnan av manninum.
tínar egnu, men hjá hinum : tí 9 Eiheldur varð maðurin skaphví verður frælsi mítt dømt av aður fyri kvinnuna ; men kvinnan
samvitsku annars mans?
fyri mannin.
30 Tí um eg av náði veri meg 10 Fyri hesa grund átti kvinnan
ein luthavari, hví verði eg ilt talað- at hava mátt á høvdi sínum vegna
ur um fyri tað fyri hvat eg veiti einglanna.
tøkkir?
11 Hóast hetta, hvørki er maðurin
31 Hvørt tessvegna tit eti ella uttan kvinnuna, eiheldur kvinnan
drekki, ella hvatsumhelst ið tit uttan mannin, í Harranum.
geri, gerið alt til dýrdar Guðs.
12 Tí eins og kvinnan er av mann32 Gevið ongum meinboga, inum, enntá so er maðurin eisini við
hvørki Jødunum, ella Heidning- kvinnuni ; men allir lutir av Guði.
unum, ella kirkju Guðs :
13 Dømið í tykkum sjálvum : er
33 Enntá sum eg toknist øllum tað sámiligt at ein kvinna biði til
monnum í øllum lutum, ei søkjan- Guðs ódekkað?
di mítt egna gagn, men gagnið 14 Lærir ikki enntá náttúran
hjá mongum, at teir mega verða sjálv tykkum, at, um maður havi
frelstir.
langt hár, tað er honum skomm?
233
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Viðvíkjandi kvøldmáltíð Harrans

15 Men um kvinna havi langt ið tit, so ofta sum tit tað drekka, í
hár, tað er ein dýrd fyri hana : tí endurminning um meg.
hár hennara er givið henni fyri 26 Tí so ofta sum tit eta hetta
eina dekking.
breyð, og drekka hetta bikar,
16 Men um nakar maður tykist sýna tit deyða Harrans til hann
vera klandursamur, vit hava onga komi.
slíka siðvenju, eiheldur kirkjur 27 Hvørsvegna hvørsumhelst
Guðs.
ið skal eta hetta breyð, og drekka
17 Nú, í hesum sum eg kunn- hetta bikar Harrans óverdugliga,
geri tykkum prísi eg tykkum ikki, skal verða sekur í likami og blóði
at tit koma saman ikki til hins Harrans.
28 Men lat ein mann rannsaka
betra, men til hins verra.
18 Tí fyrst av øllum, tá ið tit seg sjálvan, og síðan lat hann eta
koma saman í kirkjuni, hoyri eg av tí breyðinum, og drekka av tí
at tað veri sundurdeilingar tykk- bikarinum.
ara millum ; og eg lutvís trúgvi 29 Tí hann sum etur og drekktí.
ur óverdugliga, etur og drekkur
19 Tí tað mega vera eisini rang- heldøming til sín sjálvs, ei gerlærur tykkara millum, at teir sum andi mun á likami Harrans.
eru viðurkendir mega verða gjørd- 30 Fyri hesa grund eru mangir
veikir og sjúkligir tykkara millum,
ir eyðsýndir tykkara millum.
20 Tá ið tit koma saman tess- og mangir sova.
vegna inn í ein stað, er hetta ikki 31 Tí um vit vildu dømt okkat eta kvøldmáltíð Harrans.
um sjálvar, skuldu vit ikki verðið
21 Tí í eting fær sær hvør og ein dømdir.
frammanundan hinum sín egna 32 Men tá ið vit verða dømdir,
náttverða : og ein er svangur, og verða vit tyktaðir av Harranum, at
ein annar er drukkin.
vit skuldu ikki verðið fordømdir
22 Hvat ? hava tit ikki hús at við heiminum.
eta og at drekka í ? ella vanvirða 33 Hvørsvegna, brøður mínir,
tit kirkju Guðs, og gera tey fyri tá ið tit koma saman at eta, bíðið
skommum sum ikki hava ? Hvat hvør eftir øðrum.
eigi eg at siga til tykkara? skal eg 34 Og um nakar maður hungri,
prísa tykkum í hesum? eg prísi lat hann eta heima; at tit komi ikki
tykkum ikki.
saman til fordømingar. Og restina
23 Tí eg havi fingið frá Harra- vil eg seta í reglu tá ið eg komi.
num tað sum eisini eg handaði
KAPITUL 12
tykkum, At Harrin Jesus ta somu
nátt í hvørji hann varð svikin tók
Ú, viðvíkjandi andaligum
breyð :
gávum, brøður, eg vildi ikki
24 Og tá ið hann hevði veitt havt tykkum óvitandi.
tøkkir, breyt hann tað, og segði, 2 Tit vita at tit vóru Heidningar,
Takið, etið : hetta er likam mítt, bornir burtur at hesum málleysu
sum verður brotið fyri tykkum : skurðgudunum, enntá sum tit
hetta gerið í endurminning um vórðu leiddir.
meg.
3 Hvørsvegna eg gevi tykkum
25 Eftir hinum sama háttalagi at skilja, at eingin maður talandi
eisini tók hann bikarið, tá ið hann við Anda Guðs kallar Jesus bannhevði etið náttverðan, sigandi, aðan : og at eingin maður kann
Hetta bikar er hitt nýggja testa- siga at Jesus er Harrin uttan við
mentið í blóði mínum : hetta ger- Heilaga Andanum.
234
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Viðvíkjandi andaligum gávum

I. CORINTHARAR 12

4 Nú, tað eru ymisleikar av 18 Men nú hevur Guð sett
gávum, men hin sami Andin.
limirnar hvønn og ein av teimum
5 Og tað eru munir á fyrisiting- í likamið, sum tað hevur hóvað
honum.
um, men hin sami Harrin.
6 Og tað eru ymisleikar av virk- 19 Og um teir vóru allir ein
naðum, men tað er hin sami Guð limur, hvar var likamið?
20 Men nú eru teir mangir limir,
sum virkar alt í øllum.
7 Men tilkennargeving Andans tó bert eitt likam.
verður givin til hvørs mans at 21 Og eygað kann ikki siga við
hondina, Eg havi ongan tørv á
gagna við øllum.
8 Tí til eins verður givið av tær ; ella aftur høvdið til fótanna,
Andanum vísdóms-orðið ; til ann- Eg havi ongan tørv á tykkum.
ans kunnskapar-orðið av sama 22 Nei, mikið meira teir limir
likamsins, sum tykjast at vera
Andanum ;
9 Til annans trúgv av sama meiri neyðarligir, eru neyðugir :
Andanum ; til annans gávurnar 23 Og teir limir likamsins,
sum vit halda at vera minni
av grøðing av sama Andanum ;
10 Til annans virkingin av ærumiklar, uppá hesar leggja vit
kraftaverkum ; til annans prophe- meiri ríkiliga æru ; og ósømiligu
tï ; til annans greining av andum ; partar okkara hava meiri ríkiligan
til annans ymis sløg av tungum ; sømiligleika.
24 Tí sømiligu partar okkara
til annans týðingin av tungum :
11 Men øll hesi virkar tann eini hava ongan tørv : men Guð hevur
og sami sjálvi Andin, deilandi snikkað likamið saman, havandi
út til hvørs mans fyri seg eins og givið meiri ríkiliga æru til tess
parts sum treyt :
hann vilji.
12 Tí eins og likamið er eitt, og 25 At tað skuldi verða einkið
hevur mangar limir, og allir limir- split í likaminum ; men at limirnir
nir á tí eina likaminum, verandi skuldu hava hina somu umsorgan
mangir, eru eitt likam : soleiðis hvør fyri øðrum.
26 Og hvørt ein limur líði, allir
eisini er Christus.
13 Tí við einum Anda eru vit limirnir líða við honum ; ella ein
allir doyptir inn í eitt likam, hvørt limur verði heiðraður, allir limirvit veri okkum Jødar ella Heidn- nir fegnast við honum.
ingar, hvørt vit veri okkum trælir 27 Nú, tit eru likam Christs, og
ella frælsir ; og hava verið allir limir hvør ísær.
28 Og Guð hevur sett summar
fingnir at drekka inn í ein Anda.
14 Tí likamið er ikki ein limur, í kirkjuni, fyrst apostlar, í øðrum
lagi prophetar, í triðja lagi frálærmen mangir.
15 Um fóturin skal siga, Av tí at arar, tínæst kraftaverk, síðan gávur
eg eri ikki hondin, hoyri eg ikki til av grøðingum, hjálpir, stjórnanir,
likamsins ; hoyrir hann tessvegna ymisleikar av tungum.
ikki til likamsins?
29 Eru allir apostlar ? eru allir
16 Og um oyrað skal siga, Av tí prophetar ? eru allir frálærarar?
at eg eri ikki eygað, hoyri eg ikki eru allir virkarar av kraftaverkum?
til likamsins ; hoyrir tað tessvegna 30 Hava allir gávurnar av grøðikki til likamsins?
ing ? tala allir við tungum ? týða
17 Um tað heila likamið var allir ?
eitt eyga, hvar var hoyrnin? Um 31 Men girnist inniliga hinar
tað heila var hoyrn, hvar var lukt- bestu gávur : og enn sýni eg tykkingin?
um ein meiri avbæran veg.
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I. CORINTHARAR 13

Avbærleikin av vælvild

KAPITUL 13
Ó eg tali við tungum manna
og eingla, og havi ikki vælvild,
eg eri vorðin eins og ljómandi messing, ella klingandi ljóðskál.
2 Og tó eg havi gávuna av
prophetïi, og skilji allar loyndardómar, og allan kunnleika ; og tó
eg havi alla trúgv, so at eg kundi
burtflutt fjøll, og havi ikki vælvild,
eg eri einkið.
3 Og tó eg lati út alt góðs mítt at
føða tey fátæku, og tó eg gevi likam mítt at verða brent, og havi
ikki vælvild, tað gagnar mær einkið.
4 Vælvild ber leingi yvir, og
er blíð ; vælvild øvundar ikki ;
vælvild breggjar ikki sær sjálvari,
er ikki uppblásin,
5 Ber seg ikki ósømiliga at, søkir
ikki sítt egna, verður ikki lættliga
ilskað, hugsar einkið ilt ;
6 Fegnast ikki í misgerð, men
fegnast í sannleikanum ;
7 Ber allar lutir, trýr øllum lutum,
vónar allar lutir, heldur út allar lutir.
8 Vælvild svíkur aldri : men
hvørt tað veri seg prophetïir, tey
skulu svíkja ; hvørt tað veri tungur, tær skulu halda uppat ; hvørt
tað veri seg kunnleiki, hann skal
hvørva burt.
9 Tí vit skyna í pørtum, og vit
prophetera í pørtum.
10 Men tá ið tað sum er fullkomið er komið, tá skal tað sum
er í pørtum verða tikið av.
11 Tá ið eg var barn, talaði eg
sum barn, skilti eg sum barn,
hugsaði eg sum barn: men tá ið
eg gjørdist maður, legði eg av
barnsligar lutir.
12 Tí nú síggja vit gjøgnum eitt
glar, skýmliga ; men tá andlit til
andlits : nú kenni eg partvís ; men
tá skal eg kenna enntá sum eisini
eg eri kendur.
13 Og nú verður verandi trúgv,
vón, vælvild, hesi trý ; men hin
størsta av hesum er vælvild.

T

KAPITUL 14
TUNDIÐ á vælvild, og tráið
andaligar gávur, men helst at
tit mega prophetera.
2 Tí hann sum talar í eini ókendari tungu talar ikki fyri monnum,
men fyri Guði : tí eingin maður
skilur hann ; hvussu enn er í
andanum talar hann loyndarmál.
3 Men hann sum propheterar
talar fyri monnum til uppbyggingar, og formaningar, og ugganar.
4 Hann sum talar í eini ókendari
tungu uppbyggir seg sjálvan ; men
hann sum propheterar uppbyggir
kirkjuna.
5 Eg vildi at tit allir talaðu við
tungum, men heldur at tit propheteraðu : tí størri er hann sum
propheterar enn hann sum talar
við tungum, uttan hann týði, at
kirkjan má móttaka uppbygging.
6 Nú, brøður, um eg komi til tykkara talandi við tungum, hvat skal
eg gagna tykkum, uttan eg skal tala
til tykkara annaðhvørt við opinbering, ella við kunnleika, ella við
prophetering, ella við Guðs-læru?
7 Og enntá lutir uttan lív gevandi ljóð, hvørt pípa ella harpa,
uttan teir gevi ein greinarmun á
ljóðunum, hvussu skal tað verða
skynað hvat verður pípað ella
harpað ?
8 Tí um basúnan gevi eitt óvisst
ljóð, hvør skal fyribúgva seg til
bardagans?
9 So líkaleiðis tit, uttan tit mæli
við tunguni orð nemm at verða
skild, hvussu skal tað verða skynað,
hvat verður talað ? tí tit skulu tala
inn í luftina.
10 Tað eru, vera má, so og so
mong sløg av røddum í verøldini,
og eingin teirra er uttan merking.
11 Tessvegna um eg kenni ikki
týdningin á røddini, eg skal vera
honum sum talar ein barbari, og
hann sum talar skal vera mær ein
barbari.

S
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I. CORINTHARAR 14
12 Enntá soleiðis tit, eftir sum 24 Men um allir propheteri,
at tit eru vandlátir um andaligar og tað komi inn ein sum trýr ikki,
gávur, søkið eftir at tit mega fara ella ein ólærdur, hann verður
longur fram at uppbyggingini av sannførdur av øllum, hann verður
kirkjuni.
dømdur av øllum :
13 Hvørsvegna lat hann sum 25 Og svá verða loyndarmál
talar í eini ókendari tungu biðja at hjarta hans gjørd eyðsýnd ; og so
hann má týða.
fallandi niður á andlit sítt vil hann
14 Tí um eg biði í eini ókendari tilbiðja Guð, og boða frá at Guð
tungu, andi mín biður, men skil er í tykkum av sonnum.
mítt er uttan ávøkst.
26 Hvussu er tað tá, brøður ?
15 Hvat er tað tá? eg vil biðja tá ið tit koma saman, hvør og
við andanum, og eg vil biðja við ein av tykkum hevur ein psálm,
skilinum eisini : eg vil syngja við hevur eina Guðs-læru, hevur eina
andanum, og eg vil syngja við tungu, hevur eina opinbering,
skilinum eisini.
hevur eina týðing. Latið allar lutir
16 Annars tá ið tú skalt væl- verða gjørdar til uppbyggingar.
signa við andanum, hvussu skal 27 Um nakar maður tali í eini
hann sum uppfyllir pláss hins ókendari tungu, latið tað vera sum
ólærda siga A´-men við takkar- tveir, ella í mesta lagi sum tríggir,
veitan tína, við tað hann skilur ei og tað eftir raðfylgju ; og latið ein
týða.
hvat tú sigurt ?
17 Tí tú víst veitirt tøkkir væl, 28 Men um tað veri eingin týðmen hin verður ikki uppbygdur.
ari, lat hann binda frið í kirkjuni ;
18 Eg takki Guði mínum, eg tali og lat hann tala til sín sjálvs, og til
við tungum meir enn tit allir :
Guðs.
19 Tó í kirkjuni hevði eg heldur 29 Latið prophetarnar tala tveir
talað fimm orð við skili mínum, at ella tríggjar, og latið hinar døma.
við rødd míni eg mátti læra aðrar 30 Um nakar lutur verði opineisini, enn tíggju túsund orð í eini beraður fyri einum øðrum sum
ókendari tungu.
situr hjá, lat hin fyrsta binda frið.
20 Brøður, verið ikki børn í 31 Tí tit mega allir prophetera
skili : hvussu enn er í illvilja verið ein eftir einum, at allir mega læra,
børn, men í skili verið menn.
og allir mega verða uggaðir.
21 Í lógini stendur tað skrivað, 32 Og andar prophetanna eru
Við monnum av øðrum tungum undirgivnir fyri prophetunum.
og øðrum vørrum vil eg tala við 33 Tí Guð er ikki høvundur ørhetta fólk ; og tó fyri alt tað vilja kymlanar, men friðar, sum í ølltey ikki hoyra meg, sigur Harrin. um kirkjum hinna heilagu.
22 Hvørsvegna tungur eru fyri 34 Latið kvinnur tykkara halda
eitt tekin, ikki fyri teimum sum tøgn í kirkjunum : tí tað er ikki
trúgva, men fyri teimum sum loyvt teimum at tala ; men teimtrúgva ikki : men prophetering um er boðið at vera undir lýdni,
tænir ikki fyri teimum sum trúgva sum eisini lógin sigur.
ikki, men fyri teimum sum trúgva. 35 Og um tær vilji læra nakran
23 Um tessvegna tann heila lut, lat tær spyrja sínar ektamenn
kirkjan veri komin saman inn í ein heima : tí tað er ein skomm hjá
stað, og allir tali við tungum, og kvinnum at tala í kirkjuni.
tað komi inn teir sum eru ólærdir, 36 Hvat ? kom orð Guðs út frá
ella vantrúgvandi, vilja teir ikki tykkum ? ella kom tað til tykkara
siga at tit eru óðir ?
einans ?
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Um uppreisn Christs

37 Um nakar maður haldi seg
sjálvan at vera ein prophet, ella
andaligan, lat hann viðurkenna at
teir lutir sum eg skrivi til tykkara
eru boðini hjá Harranum.
38 Men um nakar maður veri
óvitandi, lat hann vera óvitandi.
39 Hvørsvegna, brøður, girnist
at prophetera, og forbjóðið ikki at
tala við tungum.
40 Latið allar lutir verða gjørdar
sómasamliga og í reglu.

til einkiðs; men eg strevaðist meira
ríkiliga enn teir allir : tó ikki eg,
men náði Guðs sum var við mær.
11 Tessvegna hvørt tað var eg
ella teir, soleiðis prædika vit, og
soleiðis trúðu tit.
12 Nú, um Christus verði prædikaður at hann reis frá hinum
deyðu, hvussu siga summir tykkara millum at tað er eingin uppreisn av hinum deyðu?
13 Men um tað veri eingin
uppreisn av hinum deyðu, tá er
KAPITUL 15
Christus ikki risin :
A R U M F R A M T, brøður, 14 Og um Christus veri ikki
eg kunngeri tykkum gleði- risin, tá er prædikan okkara fáboðskapin hvønn eg prædikaði fongd, og trúgv tykkara er eisini
tykkum, hvørjum tit eisini hava fáfongd.
15 Ja, og vit eru funnir følsk
tikið við, og í hvørjum tit standa ;
2 Við hvørjum eisini tit verða vitnir um Guð ; av tí at vit hava
frelstir, um tit haldi í minni hvat vitnað um Guð at hann reisti upp
eg prædikaði tykkum, uttan so tit Christ : hvønn hann reisti ikki
upp um so veri at teir deyðu rísa
hava trúð til einkiðs.
3 Tí eg avhendi tykkum fyrst ikki.
av øllum tað sum eg eisini tók 16 Tí um teir deyðu rísa ikki, tá
við, hvussu ið Christus doyði fyri er ikki Christus reistur :
syndir okkara samsvarandi við 17 Og um Christus veri ikki
reistur, trúgv tykkara er fáfongd ;
skriftirnar ;
4 Og at hann varð grivin, og at tit eru enn í syndum tykkara.
hann reis upp aftur triðja dagin 18 Tá eru teir eisini sum eru
sovnaðir í Christi glataðir.
samsvarandi við skriftirnar :
5 Og at hann varð sæddur av 19 Um í hesum lívi einans vit
hava vón á Christ, vit eru av øllCe´-phas-i, síðan at teimum tólv :
6 Eftir tað varð hann sæddur av um monnum mest vesæligir.
omanfyri fimm hundrað brøðrum 20 Men nú er Christus risin
í senn ; av hvørjum meginparturin frá hinum deyðu, og vorðin frumer eftir fram at hesi núverandi tíð, ávøksturin av teim sum svóvu.
21 Tí eftir sum við manni kom
men summir eru sovnaðir.
7 Eftir tað varð hann sæddur av deyði, við manni kom eisini uppJácobi ; síðan av øllum apostlun- reisnin av hinum deyðu.
22 Tí eins og í Adami allir doyum.
8 Og síðst av øllum varð hann ggja, enntá soleiðis í Christi skulu
sæddur av mær eisini, sum av ein- allir verða gjørdir livandi.
23 Men hvør maður í sínum
um føddum uttanfyri ásetta tíð.
9 Tí eg eri hin minsti av apostl- egna skifti : Christus frumávøkstunum, sum eri ikki hóskiligur at urin ; síðan teir sum eru Christs
verða kallaður ein apostul, av tí at við komu hansara.
24 So kemur endin, tá ið hann
eg søkti at kirkju Guðs.
10 Men við náði Guðs eri eg skal hava givið upp kongadømið
hvat eg eri : og náði hansara sum til Guðs, enntá Faðirsins ; tá ið
varð latin út uppá meg, varð ikki hann skal hava lagt niður alla
238
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stjórn og alt harradømi og allan 38 Men Guð gevur tí eitt likam,
sum tað hevur hóvað honum,
mátt.
25 Tí hann má ráða, til hann og til hvørs frækorns sítt egna
hevur lagt allar fíggindar undir likam.
39 Alt kjøt er ikki hitt sama
føtur hansara.
26 Hin síðsti fíggindi sum skal kjøt : men tað er eitt slag av kjøti
manna, eitt annað av kjøti djóra,
verða oyddur er deyði.
27 Tí hann hevur lagt allar lutir eitt annað av fiska, og eitt annað
undir føtur hansara. Men tá ið av fugla.
hann sigur, allir lutir eru lagdir 40 Tað eru eisini likam himinsundir hann, er tað eyðsýnt at hann lig, og likam jarðislig : men dýrd
er undantikin, sum legði allar lutir hinna himinsligu er ein, og dýrd
undir hann.
hinna jarðisligu er ein onnur.
28 Og tá ið allir lutir skulu verða 41 Tað er ein dýrd sólarinnar,
undirlagdir hann, tá skal Sonurin og ein onnur dýrd mánans, og
eisini sjálvur verða undirgivin ein onnur dýrd stjarnanna : tí ein
hann sum legði allar lutir undir stjørna ber frá eini aðrari stjørnu
hann, at Guð má vera alt í øllum. í dýrd.
29 Annars hvat skulu teir gera 42 Soleiðis eisini er uppreisn
sum eru doyptir fyri hinar deyðu, hinna deyðu. Tað verður sáað í
um hinir deyðu rísi ikki yvir- forgongiligleika ; tað verður reist
høvur? hví verða teir tá doyptir upp í óforgongiligleika :
43 Tað verður sáað í vanæru;
fyri hinar deyðu?
30 Og hví standa vit í váða tað verður reist í dýrd : tað verður
sáað í veikleika ; tað verður reist í
hvønn tíma?
31 Eg vitni við rósan tykkara kraft :
sum eg havi í Christi Jesusi Harra 44 Tað verður sáað eitt náttúrvárum, eg doyggi dagliga.
ligt likam ; tað verður reist eitt
32 Um eftir háttalagi manna eg andaligt likam. Tað er eitt náttúrhavi barst við villdjór í Eph´-e-sus, ligt likam, og tað er eitt andaligt
hvat gagnar tað mær, um hinir likam.
deyðu rísi ikki ? latum oss eta og 45 Og soleiðis stendur tað skrivdrekka; tí í morgin doyggjum vær. að, Hin fyrsti maður Adam varð
33 Verðið ikki villleiddir : illir gjørdur ein livandi sál ; hin síðsti
felagskapir spilla góðar siðir.
Adam varð gjørdur ein lívgandi
34 Vaknið til rættvísis, og syndið andi.
ei ; tí summir hava ikki kunnleik- 46 Hvussu enn er, tað varð ikki
an til Guðs : eg tali hetta tykkum fyrst sum er andaligt, men tað
sum er náttúrligt ; og síðan tað
til skammar.
35 Men onkur maður vil siga, sum er andaligt.
Hvussu verða hinir deyðu reistir ? 47 Hin fyrsti maður er av jørðog við hvørjum likami koma teir ? ini, jarðiskur : hin annar maður er
36 Tín dári, tað hvørt tú sáart Harrin frá himni.
verður ei gjørt livandi, uttan tað 48 Sum er hin jarðiski, slíkir eru
doyggi :
teir eisini sum eru jarðiskir : og
37 Og tað hvørt tú sáart, tú sá- sum er hin himinski, slíkir eru teir
art ei tað likamið ið skal verða, eisini sum eru himinskir.
men ber frækorn, tað má tilvild 49 Og sum vit hava borið mynd
av hveiti, ella av onkrum øðrum hins jarðiska, vit skulu eisini bera
mynd hins himinska.
frækorni :
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50 Nú, hetta sigi eg, brøður,
at kjøt og blóð kann ikki arva
kongadømi Guðs ; eiheldur arvar forgongiligleiki óforgongiligleika.
51 Sí, eg kunngeri tykkum ein
loyndardóm ; Vit skulu ikki allir
sova, men vit skulu allir verða
umbroyttir,
52 Í einum viðbragdi, í einum
eygnablunki, við hina síðstu basúning : tí basúnan skal ljóða, og
hinir deyðu skulu verða reistir
óforgongiligir, og vit skulu verða
umbroyttir.
53 Tí hetta forgongiliga má latast í óforgongiliga, og hetta deyðiliga má latast í ódeyðiligleika.
54 So tá ið hetta forgongiliga
skal hava latist í óforgongiligleika, og hetta deyðiliga skal hava
latist í ódeyðiligleika, tá skal vera
fingin at henda hin framsøgn
sum stendur skrivað, Deyði er
uppslúkaður í sigur.
55 O deyði, hvar er broddur tín?
O grøv, hvar er sigur tín?
56 Broddurin hjá deyða er synd ;
og styrkin hjá synd er lógin.
57 Men tøkk veri til Guðs, sum
gevur okkum sigurin gjøgnum
Harra váran Jesus Christ.
58 Tessvegna, háttelskaðu brøður mínir, verið tit støðufastir, óvikiligir, altíð ríkiligir í Harrans verki,
við tað at tit vita at arbeiði tykkara
er ikki til einkiðs í Harranum.

sumhelst ið tit skulu góðkenna
við brævum tykkara, teir vil eg
senda at føra gávumildi tykkara
at Jerusalem.
4 Og um tað veri hóskiligt at eg
fari eisini, skulu teir fara við mær.
5 Nú, eg vil koma til tykkara,
tá ið eg skal fara ígjøgnum Mac-edo´-ni-u : tí eg fari ígjøgnum Mace-do´-ni-u.
6 Og tað kann vera at eg vil
dvølja, ja, og vetra hjá tykkum,
at tit mega føra meg á ferð míni
hvagarsumhelst eg fari.
7 Tí eg vil ikki síggja tykkum
nú á veginum ; men eg líti á at
dvølja eina stund hjá tykkum, um
Harrin loyvi.
8 Men eg vil dvølja í Eph´-e-sus
inntil Hvítusunnu.
9 Tí ein mikil hurð og ávirkanarmikil er upplatin mær, og tað eru
mangir mótstøðumenn.
10 Nú, um Timoteus komi,
síggið til at hann kann vera hjá
tykkum uttan ótta : tí hann virkar verk Harrans, eins og eg eisini
geri.
11 Latið ongan mann tessvegna
vanvirða hann : men førið hann
fram í friði, at hann má koma til
mín: tí eg vænti eftir honum við
brøðrunum.
12 Hvat bróður okkara A-pol´los nertir, eg stórliga tráaði hann
at koma til tykkara við brøðrunum : men vilji hansara var als
ikki at koma á hesi tíð ; men hann
KAPITUL 16
vil koma tá ið hann skal hava
Ú, viðvíkjandi innsavningini lagaliga tíð.
til hinna heilagu, eins og eg 13 Vakið tit, standið fastir
havi givið kirkjunum av Galatiu í trúnni, búgvið tykkum sum
menn, verið sterkir.
skipan, enntá soleiðis gerið tit.
2 Uppá hin fyrsta dag vikunnar 14 Latið allar lutir tykkara verða
lat hvønn og ein av tykkum leggja gjørdar við vælvild.
niðurfyri hjá sær í goymslu, sum 15 Eg trábiði tykkum, brøður,
Guð hevur blómað hann, at tað (tit kenna hús Steph´-a-nas-ar, at
verði ongar innsavningar tá ið eg tað er frumávøksturin av A-chai´-u,
og at tey hava bundið seg sjálv til
komi.
3 Og tá ið eg komi, hvørjar- tænastu hinna heilagu,)
240
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16 At tit undirgevi tykkum
sjálvar slíkum, og fyri hvørjum og
einum sum hjálpir við okkum, og
arbeiðir.
17 Eg eri glaður um komu
Steph´-a-nas-ar og For-tu-na´-tus-ar
og A-cha´-i-cus-ar : tí tað sum vantaði á í tykkara lut, hava teir veitt.
18 Tí teir hava endurfrískað
anda mín og tykkara : tessvegna
viðurkennið tit teir sum slíkir eru.
19 Kirkjurnar av Asiu lata heilsa
tykkum. A-quil´-as og Priscilla lata
heilsa tykkum mikið í Harranum,
við kirkjuni sum er í húsi teirra.
20 Allir brøðurnir lata heilsa

I I. CORINTHARAR 1

tykkum. Heilsið tit hvør øðrum
við einum heilagum kossi.
21 Heilsanin hjá mær Paulusi
við míni egnu hond.
22 Um nakar maður elski ikki
Harran Jesus Christ, lat hann vera
A-na´-the-ma Ma´-ran-a-tha.
23 Náði várs Harra Jesu Christs
veri við tykkum.
24 Kærleiki mín veri við tykkum
øllum í Christi Jesusi. A´-men.
¶ Hin fyrri epistil til Corintharanna varð
skrivaður frá Philippi av Steph´-a-nas-i, og
For-tu-na´-tus-i, og A-cha´-i-cus-i, og Timotheusi.

HIN SEINNI

EPISTIL PAULUSAR APOSTULS
TIL

COR I N T H A R A N N A.
uggaðir, tað er fyri tykkara troyst
KAPITUL 1
og frelsu.
AULUS, ein apostul Jesu 7 Og vón okkara um tykkum er
Christs við vilja Guðs, og Timo- støðuføst, vitandi, at eins og tit eru
theus bróðir vár, til kirkju Guðs luttakarar í líðingunum, soleiðis
sum er í Corinth, við øllum hinum skulu tit vera eisini í troystini.
8 Tí vit vildu ikki, brøður, havt
heilagu sum eru í allari A-chai´-u :
2 Náði veri til tykkara og frið- tykkum óvitandi um trongd okkur frá Guði Faðir várum, og frá ara sum kom til okkara í Asiu,
at vit vóru kroystir út um mark,
Harranum Jesusi Christi.
3 Signaður veri Guð, enntá Faðir uppum styrki, so mikið at vit
várs Harra Jesu Christs, hin Faðir vóru vónleysir enntá um lív :
av miskunnum, og hin Guð av 9 Men vit høvdu deyðadómin í
okkum sjálvum, at vit skuldu ikki
allari uggan;
4 Hvør uggar oss í allari trong- líta á okkum sjálvar, men á Guð
slu vári, at vær megum vera førir sum reisir upp hinar deyðu :
fyri at ugga teir sum eru í nakrari 10 Hvør útfríaði okkum frá
trongd, við teirri uggan hvarvið vær so miklum deyða, og útfríar : á
hvønn vit líta at hann vil enn útsjálvir verðum uggaðir av Guði.
5 Tí eins og líðingar Christs eru fría okkum ;
ríkiligar í okkum, soleiðis er troyst 11 Tit eisini saman hjálpandi við
bøn fyri okkum, at fyri ta gávu veitt
okkara eisini ríkilig við Christi.
6 Og hvørt vit verða plágaðir, uppá okkum við hjálp av mongtað er fyri tykkara troyst og frelsu, um persónum tøkkir mega verða
sum er virksamt í úthaldinum av veiddar av mongum okkara vegna.
hinum somu líðingunum sum 12 Tí fagnaður okkara er hesin,
vit eisini líða : ella hvørt vit verða vitnisburður samvitsku okkara, at
241
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í einfaldni og gudiligum ærligleika,
KAPITUL 2
ikki í kjøtligum vísdómi, men við
náði Guðs, vit hava havt atferð
E N eg setti hetta fyri hjá
okkara í heiminum, og meiri ríkimær sjálvum, at eg vildi
liga mótvegis tykkum.
ikki koma aftur til tykkara í tung13 Tí vit skriva ongar aðrar lutir semi.
til tykkara, enn hvat tit lesa ella 2 Tí um eg geri tykkum syrgnviðurkenna ; og eg troysti tit skulu ar, hvør er hann tá sum ger meg
viðurkenna enntá til endans ;
glaðan, uttan hin sami sum er
14 Sum tit eisini hava viðurkent gjørdur syrgin av mær ?
okkum lutvís, at vit eru fagnaður 3 Og eg skrivaði hetta sama til
tykkara, enntá sum tit eisini eru tykkara, at ikki, tá ið eg kom, eg
okkara á degi Harrans Jesu.
skuldi hava sorg frá teimum um
15 Og í hesum treysti var eg hug- hvørjar eg átti at fegnast ; havandi
aður at koma til tykkara áður, at tit treyst á tykkum allar, at fagnaður
máttu fáa eina næstu góðgerð ;
mín er fagnaður tykkar alra.
16 Og at fara umleiðis tykkum 4 Tí út úr miklari líðing og
inn í Mac-e-do´-ni-u, og at koma hjartakvøl skrivaði eg til tykkara
aftur út úr Mac-e-do´-ni-u til tykk- við mongum tárum ; ikki at tit
ara, og av tykkum at verða førdur skuldu verða harmaðir, men at
á leið míni ímóti Judæu.
tit máttu kenna kærleikan sum eg
17 Tá ið eg tí var soleiðis hug- havi meira ríkiliga til tykkara.
aður, brúkti eg gáloysni ? ella teir 5 Men um nakar havi volt
lutir sum eg ætli, ætli eg teir sam- harm, hann hevur ikki harmað
svarandi við kjøtið, at hjá mær tað meg, uttan lutvíst : at eg má ikki
skuldi vera ja, ja, og nei, nei?
ovtyngja tykkum allar.
18 Men sum Guð er sannur, orð 6 Nóg mikil fyri ein slíkan
okkara mótvegis tykkum var ikki mann er henda revsing, sum varð
ja og nei.
tillutað av mongum.
19 Tí Sonur Guðs, Jesus Christ- 7 Soleiðis at harafturímóti áttu
us, hvør varð prædikaður tykkara tit heldur at fyrigeva honum, og
millum av okkum, enntá av mær ugga hann, at ikki møguliga ein
og Sil-va´-nus-i og Timotheusi, var slíkur skuldi verðið svølgdur upp
ikki ja og nei, men í honum var ja. av ovurmiklari sorg.
20 Tí allar fyrijáttanir Guðs í 8 Hvørsvegna eg bøni tykkum,
honum eru ja, og í honum A´-men, at tit vildu staðfesta kærleika tyGuði til dýrdar við okkum.
kkara mótvegis honum.
21 Nú, hann sum grundfestir 9 Tí til hesa endamáls skrivaði
okkum við tykkum í Christi, og eg eisini, at eg mátti kenna prógvhevur salvað okkum, er Guð ;
ið um tykkum, hvørt tit veri lýdnir
22 Hvør eisini hevur innsiglað í øllum lutum.
okkum, og givið pant Andans í 10 Hvørjum tit fyrigevi nakað,
hjørtu okkara.
eg fyrigevi eisini : tí um eg fyrigav
23 Harafturat kalli eg Guð til nakað, mót hvørjum eg fyrigav
vitnis uppá sál mína, at fyri at tað, fyri tykkara sakir fyrigav eg
spara tykkum kom eg ikki sum tað í persóni Christs ;
enn er til Corinth.
11 At ikki Satan skuldi fingið
24 Ikki fyri tað at vit hava harra- fyrimun av okkum : tí vit eru ikki
dømi yvir trúgv tykkara, men eru óvitandi um listarbrøgd hanshjálparar gleðis tykkara : tí við ara.
trúgv standa tit.
12 Harafturat, tá eg kom til
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andans : tí bókstavurin drepur,
men andin gevur lív.
7 Men um tænastan av deyða,
ritað og ískavað í steinar, var
dýrdarfull, so at børn Ísraels
kundu ikki støðufastliga skoða
andlit Mósesar fyri dýrdini av
ásjón hansara ; hvør dýrd varð at
verða avtikin :
8 Hvussu skal ikki tænastan av
andanum vera heldur dýrdarfull ?
9 Tí um tænastan av fordøming veri dýrd, mikið meira ber
tænastan av rættvísi av í dýrd.
10 Tí enntá tað sum varð gjørt
dýrdarfult hevði onga dýrd í hesum atliti, uppá grund av teirri
dýrd sum ber av.
11 Tí um tað sum varð avtikið
var dýrdarfult, mikið meira tað
sum verður verandi er dýrdarfult.
12 Við tað tá at vit hava slíka
vón, nýta vit miklan greiðleika
av talu :
13 Og ikki eins og Móses, sum
setti eitt slør yvir andlit sítt, at
KAPITUL 3
børn Ísraels kundu ikki støðuYR JA vit aftur at geva okkum fastliga hyggja til enda tess ið er
sjálvum viðmæli ? ella tørvar avtikið :
okkum, eins og summum øðrum, 14 Men hugar teirra vórðu blindviðmælis-epistlar til tykkara, ella aðir : tí inntil henda dag er veranviðmælis-brøv frá tykkum ?
di hitt sama slørið, óburturtikið í
2 Tit eru epistil okkara ritaður í lesingini av hinum gamla testahvørtu okkara, kendur og lisin av menti ; hvørt slør verður tikið av
øllum monnum :
í Christi.
3 Við tað at tit eru eyðsýnliga 15 Men enntá at hesum degi,
kunngjørdir at vera epistil Christs tá ið Móses verður lisin, er slørið
tænaður við okkum, ritaður ei við uppiá hjarta teirra.
blekki, men við Anda hins livandi 16 Hóast hetta tá ið tað skal
Guðs ; ei í talvur av steini, men í venda til Harrans, skal slørið
kjøtugar talvur hjartans.
verða tikið burtur.
4 Og slíkt álit hava vit gjøgn- 17 Nú, Harrin er tann Andin:
um Christ mótvegis Guði :
og hvar Andi Harrans er, har er
5 Ikki at vit eru tilstrekkiligir frælsi.
av okkum sjálvum at hugsa nakað 18 Men vit allir, við opnum andsum av okkum sjálvum ; men til- liti skoðandi sum í einum glari
strekkiligleiki okkara er av Guði ; dýrd Harrans, verða umbroyttir
6 Hvør eisini hevur gjørt okkum yvir í hina somu mynd frá dýrd
dugandi tænarar av hinum nýggja til dýrdar, enntá sum av Anda
testamenti; ikki bókstavsins, men Harrans.
243

Tro´-as at prædika gleðiboðskap
Christs, og einar dyr vórðu upplatnar mær av Harranum,
13 Eg hevði onga hvíld í anda
mínum, tí eg fann ikki bróðir mín
Titus : men takandi farvælkvøðu
mína við tey, fór eg haðanfrá inn í
Mac-e-do´-ni-u.
14 Nú, tøkk veri Guði, sum altíð veldur okkum at sigra í Christi,
og ger eyðsýndan angan av kunnleika sínum við okkum á hvørjum
staði.
15 Tí vit eru Guði ein søtur
angi av Christi, í teimum sum
eru frelstir, og í teimum sum
glatast :
16 Fyri tí eina eru vit angin
av deyða til deyða ; og fyri hinum angin av lívi til lívs. Og hvør
er tilstrekkiligur fyri hesar lutir?
17 Tí vit eru ikki eins og mangir sum spilla orð Guðs : men sum
av ærligleika, men sum av Guði, í
eygsjón Guðs tala vit í Christi.
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I I. CORINTHARAR 4, 5

Avbærleikin av gleðiboðskapar-tænanini

13 Vit, havandi hin sama trúKAPITUL 4
ar andan, samsvarandi við sum
E S SV E G NA við tað at vit tað stendur skrivað, Eg trúði, og
hava hesa tænastu, so sum vit tessvegna havi eg talað ; vit eisini
hava móttikið miskunn, falla vit trúgva, og tessvegna tala ;
14 Vitandi at hann sum reisti
ikki í fátt ;
2 Men hava avsagt okkum hin- upp Harran Jesus, skal reisa upp
ar fjaldu lutirnar av óærligleika, ei okkum eisini av Jesusi, og skal
gangandi í sniðfundni, ella hand- stilla fram okkum við tykkum.
farandi orð Guðs svikaliga ; men 15 Tí allir lutir eru fyri tykkara
við tilkennargeving av sannleikan- sakir, at hin ríkiliga náðin mátti
um gevandi okkum sjálvum við- gjøgnum takkarveiting mangra
mæli fyri samvitsku hvørs mans í føra til dýrdar Guðs.
16 Fyri hvørja grund vit falla
eygsjón Guðs.
3 Men um gleðiboðskapur okk- ikki í fátt ; men tó okkara útvortis
ara veri huldur, er hann huldur maður farist, tó verður hin innvortis maður endurnýggjaður dag
fyri teim sum eru burturmistir:
4 Í hvørjum gudur hesa heims frá degi.
hevur blindað hugarnar á teim 17 Tí lætta líðing okkara, sum
sum trúgva ei, at ikki ljósið av er bert í eitt bil, virkar fyri okkum
dýrdarfulla gleðiboðskapi Christs, eina nógv meira ovurhondsliga og
hvør er mynd Guðs, skuldi skína æviga tyngd av dýrd ;
18 Meðan vit hyggja ikki at
innat teimum.
5 Tí vit prædika ikki okkum lutunum sum eru sæddir, men
sjálvar, men Christ Jesus Harran ; at lutunum sum eru ikki sæddir :
og okkum sjálvar tænarar tykkara tí lutirnir sum eru sæddir eru
tímiligir ; men lutirnir sum eru
fyri Jesu søk.
6 Tí Guð, hvør beyð ljósinum ikki sæddir eru ævigir.
at skína út úr myrkri, hevur skinKAPITUL 5
ið í hjørtum okkara, at geva ljósið
Í vit vita at um okkara jarðav kunnleikanum til dýrd Guðs í
iska hús av hesum tabernakli
andliti Jesu Christs.
7 Men vit hava henda dýrgrip varð upployst, vit hava ein bygní moldugum kerum, at avbærleik- ing frá Guði, eitt hús ei gjørt við
in av kraftini má vera av Guði, og hondum, ævigt í himnunum.
2 Tí í hesum stynja vit, inniliga
ikki av okkum.
8 Vit eru trongdir á hvørji síðu, tráandi at verða klæddir uppá við
tó ikki neyðstaddir ; vit eru ráða- húsi okkara sum er frá himni :
3 Um so veri at verðandi klæleysir, men ikki í vónloysi ;
9 Atsøktir, men ikki yvirgivnir ; ddir vit skulu ikki verða funnir
naknir.
kastaðir niður, men ikki oyddir ;
10 Altíð berandi umkring í lik- 4 Tí vit sum eru í hesum taberaminum doygging Harrans Jesu, nakli stynja, verandi tyngdir : ikki
at lív Jesu eisini mátti verða gjørt fyri tað vit vildu verða klæddir av,
men klæddir uppá, at deyðiligeyðsýnt í likami okkara.
11 Tí vit sum liva verða altíð leiki mátti verða svølgdur upp av
givnir upp til deyða fyri Jesu søk, lívi.
at lív Jesu eisini mátti verða gjørt 5 Nú, hann sum hevur virkað okkum fyri sjálvt hetta sama
eyðsýnt í deyðiliga kjøti okkara.
12 So virkar tá deyði í okkum, er Guð, hvør eisini hevur givið
okkum pant Andans.
men lív í tykkum.
244
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Fullvísa vón Paulusar um ódeyðiliga dýrd

I I. CORINTHARAR 6

6 Tessvegna eru vit altíð sann- 17 Tessvegna um nakar maður
førir, vitandi at, meðan vit eru veri í Christi, hann er ein nýggjheima í likaminum, eru vit frá- ur skapningur : gamlir lutir eru
farnir burtur ; sí, allir lutir eru
verandi frá Harranum :
7 (Tí vit ganga við trúgv, ikki vorðnir nýggir.
18 Og allir lutir eru av Guði,
við skoðan:)
8 Vit eru sannførir, sigi eg, og hvør hevur endursónað okkum
viljugir heldur at vera fráverandi til sín sjálvs við Jesusi Christi, og
frá likaminum, og at vera hjáver- hevur givið til okkara endursónandi hjá Harranum.
ingar-tænastuna;
9 Hvørsvegna vit streva, at, 19 Tað er at siga, at Guð var í
hvørt hjáverandi ella fráverandi, Christi, endursónandi heimin til
vit mega vera góðtiknir av hon- sín sjálvs, ei tilroknandi teimum
um.
misgerðir teirra ; og hevur litið
10 Tí vit mega allir birtast upp í hendur okkara endursónframmi fyri dómstóli Christs ; at ingar-orðið.
hvør og ein má móttaka lutirnar 20 Nú eru vit tá umboðsmenn
gjørdir í likami hansara, samsvar- fyri Christ, sum um Guð bønandi við tað hann hevur gjørt, aði tykkum við okkum : vit biðja
hvørt tað veri gott ella ilt.
tykkum í staði Christs, verðið tit
11 Kennandi tessvegna ræðslu endursónaðir til Guðs.
Harrans, vit yvirtala menn ; men 21 Tí hann hevur gjørt hann at
vit eru gjørdir opinlýsir Guði ; og vera synd fyri okkum, hvør keneg líti á eisini eru gjørdir opinlýsir di onga synd ; at vit máttu verða
í samvitskum tykkara.
gjørdir rættvísi Guðs í honum.
12 Tí vit geva ikki okkum
KAPITUL 6
sjálvum aftur viðmæli yvirfyri
IT tá, sum verkamenn saman
tykkum, men geva tykkum høvi
við honum, bøna tykkum eisat rósa tykkum okkara vegna, at
tit mega hava eitthvørt at svara ini at tit taki ei við náði Guðs til
teim sum rósa sær í útsjónd, og einkiðs.
2 (Tí hann sigur, Eg havi hoyrt
ikki í hjarta.
13 Tí hvørt vit veri frá okk- teg á lagaligari tíð, og á frelsuum sjálvum, tað er fyri Guði : ella deginum havi eg verið tær til
hvørt vit veri edrúiligir, tað er fyri hjálpar : sí, nú er lagaliga tíðin ; sí,
nú er frelsudagurin.)
tykkara skuld.
14 Tí kærleiki Christs noyðir 3 Gevandi ongan meinboga í
okkum ; av tí at vit svá døma, at nøkrum luti, at tænastan verði
um ein doyði fyri allar, tá vórðu ikki lastað :
4 Men í øllum lutum prógvandi
allir deyðir :
15 Og at hann doyði fyri all- okkum sjálvar sum tænarar Guðs,
ar, at teir sum liva skuldu ikki í miklum tolinmóði, í líðingum, í
hiðanfrá liva sær sjálvum, men neyðsynjum, í neyðum,
honum sum doyði fyri teir, og 5 Í sløgum, í fongslingum, í
ófriðum, í strevum, í vøkum, í
reis aftur.
16 Hvørsvegna hiðanfrá kenna føstum ;
vit ongan mann eftir kjøtinum : 6 Við reinleika, við kunnleika,
ja, tó vit hava kent Christ eftir við langmóði, við blíðsemi, við
kjøtinum, tó nú hiðanfrá kenna Heilaga Andanum, við kærleika
ófalsaðum,
vit hann ei meira.
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I I. CORINTHARAR 7

Endursóning til Guðs gjøgnum Jesus Christ

7 Við sannleiks-orðinum, við kraft
Guðs, við rættvísis-herklæðunum
til høgru handar og til vinstru,
8 Við æru og vanæru, við illari
umtalu og góðari umtalu : sum
villleiðarar, og tó sannir ;
9 Sum ókendir, og tó væl kendir; sum doyggjandi, og, sí, vit liva ;
sum agaðir, og ikki dripnir ;
10 Sum sorgarfullir, tó altíð
fagnandi ; sum fátækir, tó gerandi
mangar ríkar ; sum havandi einkið,
og tó eigandi allar lutir.
11 O tit Corintharar, muður okkara er upplatin tykkum, hjarta okkara er útvíðað.
12 Tit eru ikki trengdir í okkum,
men tit eru trengdir í tykkara egnu
vælvildargoymslum.
13 Nú, fyri eina endurgjalding í
hinum sama, (eg tali sum við børn
míni,) verðið tit eisini útvíðaðir.
14 Verið tit ikki ójavnliga okaðir
saman við vantrúgvandi : tí hvønn
felagskap hevur rættvísi við órættvísi ? og hvat samfelag hevur ljós
við myrkur ?
15 Og hvønn viðljóm hevur
Christus við Be´-li-al ? ella hvønn
lut hevur hann sum trýr við einum vantrúgvandi?
16 Og hvørja seming hevur
tempul Guðs við skurðgudar? tí
tit eru tempul hins livandi Guðs ;
eins og Guð hevur sagt, eg vil
dvøljast í teim, og ganga í teim;
og eg vil vera Guð teirra, og tey
skulu vera fólk mítt.
17 Hvørsvegna komið út frá
ímillum teirra, og verið tit atskild, sigur Harrin, og nemið
ikki við hin óreina lut ; og eg vil
taka ímóti tykkum,
18 Og eg vil vera tykkum Faðir,
og tit skulu vera synir mínir og
døtur, sigur Harrin Almáttugi.

ar frá allari óreinsku kjøtsins og
anda, fullkomnandi heilagleika í
ótta Guðs.
2 Takið ímóti okkum ; vit hava
órættað ongan mann, vit hava
spilt ongan mann, vit hava snýtt
ongan mann.
3 Eg tali ikki hetta fyri at fordøma tykkum : tí eg havi sagt
áður, at tit eru í hjørtum okkara
at doyggja og liva við tykkum.
4 Mikil er talu-djarvleiki mín
mótvegis tykkara, mikil er rósan
mín av tykkum : eg eri fyltur við
uggan, eg eri ovurhonds fegin í
øllum trongslum okkara.
5 Tí, tá ið vit vóru komnir inn
í Mac-e-do´-ni-u, hevði kjøt okkara
onga hvíld, men vit vóru trongdir á hvørji síðu ; fyri uttan vóru
stríðir, fyri innan vóru óttar.
6 Hóast hetta, Guð, sum uggar
teir sum eru niðurboygdir, uggaði okkum við komu Titusar ;
7 Og ei við komu hansara eina,
men við teirri troyst við hvørji
hann varð uggaður í tykkum, tá ið
hann segði okkum frá inniligu tráan tykkara, venan tykkara, brennandi huga tykkara mótvegis mær ;
so at eg frøddist tess meira.
8 Tí tó eg gjørdi tykkum syrgnar við einum brævi, eg iðrist
ikki, tó eg iðraðist : tí eg varnist
at hin sami epistil hevur gjørt
tykkum syrgnar, tó tað var bert
í eina tíð.
9 Nú fegnist eg, ikki at tit vórðu
gjørdir syrgnir, men at tit syrgdu til
umvendingar : tí tit vórðu gjørdir
syrgnir eftir gudligum háttalagi,
at tit máttu móttaka skaða av
okkum í ongum luti.
10 Tí gudlig sorg virkar umvending til frelsu, ikki at verða
iðrað um : men sorg heimsins
virkar deyða.
KAPITUL 7
11 Tí skoðið sjálvan henda
AVA N D I tessvegna hesar sama lut, at tit syrgdu eftir gudfyrijáttanir, kærliga elskaðu, ligum slag, hvat ídni tað virkaði
latum okkum reinsa okkum sjálv- í tykkum, ja, hvørja reinsan av
246
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Gudlig sorg virkar umvending til frelsu

I I. CORINTHARAR 8

5 Og hetta gjørdu teir, ikki sum
vit vónaðu, men góvu fyrst sjálvt
seg sjálvar til Harrans, og innat
okkum við vilja Guðs.
6 So mikið at vit ynsktu av Titusi, at eins og hann hevði byrjað,
soleiðis hann vildi eisini fullføra í
tykkum hina somu náði eisini.
7 Tessvegna, eins og tit eru ríkir
í øllum lutum, í trúgv, og mælsku,
og kunnleika, og í øllum íðinskapi,
og í kærleika tykkara til okkara,
síggið til at tit eru ríkir í hesi náði
eisini.
8 Eg tali ikki av boði, men av tilevni av íðinskapinum hjá øðrum,
og at royna ærligleikan av kærleika
tykkara.
9 Tí tit kenna náði várs Harra
Jesu Christs, at, tó hann var ríkur,
tó fyri tykkara sakir hann gjørdist
fátækur, at tit gjøgnum fátæksemi
hansara máttu verða ríkir.
10 Og í hesum gevi eg ráð míni :
tí hetta er gagnligt fyri tykkum,
hvørjir hava byrjað áður, ikki bert
at gera, men eisini at vera ídnir
fyri einum ári síðan.
11 Nú, tessvegna útinnið geringina av tí ; at eins og tað var ein
tilreiðarleiki at vilja, soleiðis tað
má verða ein fremjing eisini út av
tí sum tit hava.
12 Tí um tað veri fyrst ein viljKAPITUL 8
ugur hugur, er tað góðtikið samAR AF TU RAT, brøður, vit svarandi við tað ein maður hevur,
gera tykkum at vita um ta og ikki samsvarandi við tað hann
náði Guðs givin á kirkjurnar av ikki hevur.
13 Tí eg meini ikki at aðrir menn
Mac-e-do´-ni-u ;
2 Hvussu at í eini miklari roynd verði lættir um, og tit byrðaðir :
av líðing ríkiligleikin av gleði 14 Men við eini javnsemi, at nú
teirra og djúpa fátækdómi teirra á hesi tíð ríkiligleiki tykkara má
ríkaðist til ríkdómanna av gávu- verða ein veitan fyri trot teirra, at
ríkiligleiki teirra eisini má verða
mildi teirra.
3 Tí til teirra kraft, eg gevi ein veitan fyri trot tykkara : at tað
vitnisburð, ja, og útum teirra kraft má verða javnsemi :
15 Sum tað stendur skrivað,
vóru teir viljugir av sær sjálvum ;
4 Biðjandi okkum við miklari Hann ið hevði savnað mikið, hevbønan at vit vildu móttaka gávu- ði einkið til yvirs ; og hann ið hevði
na, og taka uppá okkum felagskap- savnað lítið, hevði einkið trot.
16 Men tøkk veri til Guðs, sum
in av tæningini til hinna heilagu.
247

tykkum sjálvum, ja, hvørja harmavreiði, ja, hvønn ótta, ja, hvørja
ógvusliga tráan, ja, hvat vandlæti,
ja, hvørja hevnd ! Í øllum lutum
hava tit prógvað tykkum sjálvar at
vera reinar í hesi søk.
12 Hvørsvegna, tó eg skrivaði til
tykkara, gjørdi eg tað ikki hansara
vegna sum hevði gjørt órættin,
ella hansara vegna sum leið órætt,
men at umsorgan okkara fyri tykkum í eygsjón Guðs mátti sýnast tykkum.
13 Tessvegna vórðu vit uggaðir í
uggan tykkara : ja, og ovurhondsliga tess meira gleddust vit vegna
gleði Titusar, av tí at andi hansara
varð endurfrískaður av tykkum
øllum.
14 Tí um eg havi rósað nakað
fyri honum um tykkum, eg eri
ikki til skammar ; men eins og vit
talaðu allar lutir til tykkara í sannleika, enntá soleiðis rósan okkara,
sum eg gjørdi frammi fyri Titusi,
er funnin sannleiki.
15 Og hansara innvortis alskur
er meira ríkiligur mótvegis tykkum, meðan hann minnist lýdnið
hjá tykkum øllum, hvussu við ótta
og bivan tit tóku ímóti honum.
16 Eg fegnist tessvegna at eg
havi álit á tykkum í øllum lutum.
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I I. CORINTHARAR 9

Gávumildnið hjá Macedonisku kirkjunum

ikki rósan okkara av tykkum skuldi verða til fánýtis í hesum máli ;
at, sum eg segði, tit mega vera til
reiðar :
4 At ikki av hendingi tey av Mace-do´-ni-u komi við mær, og finni
tykkum ófyrireikaðar, vit (at vit siga
ikki, tit) skuldu verða til skammar í
hesi somu sannføru rósan.
5 Tessvegna helt eg tað neyðugt at formana brøðurnar, at teir
vildu fara undan til tykkara, og
frammanundan skipa fyri gávumildni tykkara, hvarum tit fingu
fráboðan frammanundan, at hitt
sama mátti verða til reiðar, sum
ein søk av gávumildni, og ikki sum
av havisjúku.
6 Men hetta sigi eg, Hann sum
sáar sparsamliga skal eisini heysta
sparsamliga ; og hann sum sáar
ríkiliga skal eisini heysta ríkiliga.
7 Hvør maður samsvarandi sum
hann setur sær fyri í hjarta sínum,
soleiðis lat hann geva ; ikki treyðugliga, ella av neyðsyn : tí Guð elskar
ein glaðan gevara.
8 Og Guð er førur fyri at elva
allari náði at vera ríkilig mótvegis
tykkum ; at tit, altíð havandi allan
ríkiligleika í øllum lutum, mega
vera ríkiligir til hvørs góðs verks :
9 (Sum tað stendur skrivað,
Hann hevur stroytt umkring ;
hann hevur givið til hinna fátæku : rættvísi hansara verður
verandi um ævir.
10 Nú, hann sum tænir sáð til
sáðmansins, tæni bæði breyð til
matar tykkara, og margfaldi sáaða
KAPITUL 9
sáð tykkara, og nøri um ávøkstirÍ hvat tænastuna til hinna nar av rættvísi tykkara ;)
heilagu nertir, er tað ótørv- 11 Verðandi uppríkaðir í øllum
andi hjá mær at skriva til tykkara : lutum til alrar gávumildnis, sum
2 Tí eg kenni íðinskapin av hugi elvir gjøgnum okkum takkarveittykkara, fyri hvat eg rósi um tykk- an til Guðs.
um fyri teimum av Mac-e-do´-ni-u, 12 Tí umsitingin av hesi tænat A-chai´-a var til reiðar fyri ein- astu bøtir ikki einans um trotið
um ári síðan ; og vandlæti tykkara hjá hinum heilagu, men er ríkilig
eisini við mongum takkarveitanhevur eggjað sera mongum til.
3 Tó havi eg sent brøðurnar, at um til Guðs ;
248
legði hina somu inniligu umsorgan inn í hjarta Titusar fyri tykkum.
17 Tí vissuliga tók hann ímóti
áminningini ; men verandi meira
íðin, av sínum egnu eintingum fór
hann til tykkara.
18 Og vit hava sent við honum
bróðurin, hvørs lov er í gleðiboðskapinum út gjøgnum allar kirkjurnar ;
19 Og ikki einans tað, men hvør
eisini varð valdur av kirkjunum at
ferðast við okkum við hesi náði,
sum er umsitin av okkum til dýrdar hins sama Harra, og yvirlýsing
av tykkara tilreiðarsama huga:
20 Skýggjandi hetta, at eingin
maður skuldi lastað okkum í hesum ríkiligleika sum er umsitin av
okkum :
21 Skaffandi fyri ærligar lutir,
ikki einans í eygsjón Harrans,
men eisini í eygsjón manna.
22 Og vit hava sent við teimum
bróður okkara, hvønn vit hava oftsinnis roynt dúgligan í mongum
lutum, men nú mikið meira dúgligan, uppá hitt mikla álitið sum
eg havi á tykkum.
23 Hvørt nakar fregnist um Titus, hann er felagi mín og medhjálpari viðvíkjandi tykkum : ella
brøður okkara verði fregnaðir um,
teir eru sendimenn kirknanna, og
dýrd Christs.
24 Hvørsvegna sýnið tit til
teirra, og frammi fyri kirkjunum,
prógvið um kærleika tykkara, og
um rósan okkara tykkara vegna.
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Olmussu-geving viðmæld

I I. CORINTHARAR 10

13 Meðan við sannroyndini av
hesi tænastu teir dýrðmeta Guð
fyri tykkara váttaðu undirgivni
yvirfyri gleðiboðskapi Christs, og
fyri tykkara rundhondaðu útdeilan til teirra, og til alra manna ;
14 Og við bøn teirra fyri tykkum, hvørjum leingist eftir tykkum vegna hinnar ovurhonds náði
Guðs í tykkum.
15 Tøkk veri Guði fyri hansara
ósiganligu gávu.

uppbyggingar, og ikki til tykkara
oyðilegging, skuldi eg ikki verðið
til skammar :
9 At eg má ikki tykjast sum um
eg vildi ræða tykkum við brøvum.
10 Tí brøv hansara, siga teir,
eru tunglig og kraftmikil ; men
likamliga nærvera hansara er veik,
og tala hansara vanvirðislig.
11 Lat ein slíkan hugsa hetta, at,
slíkir sum vit eru í orði við brøvum tá ið vit eru frástaddir, slíkir
vilja vit vera eisini í gerð tá ið vit
KAPITUL 10
eru hjástaddir.
Ú, eg Paulus sjálvur bøni 12 Tí vit vága ikki gera okkum
tykkum við eyðmjúkleika og sjálvar av talinum, ella samanbera
mildleika Christs, hvør í hjástøðu okkum sjálvar við summar sum
eri vesæligur tykkara millum, men geva sær sjálvum viðmæli : men
verandi frástaddur eri djarvur teir, mátandi seg sjálvar við sær
sjálvum, og berandi seg sjálvar
mótvegis tykkum :
2 Men eg bøni tykkum, at eg saman sín ámillum, eru ikki vísir.
má ikki vera djarvur tá ið eg eri 13 Men vit vilja ikki rósa av luthjástaddur við tí treysti, við hvørj- um uttanfyri mát okkara, men
um eg hugsi at vera djarvur ímóti samsvarandi við mátið av teirri
summum, sum hugsa um okkum mátilinju sum Guð hevur tilskilað
sum um vit gingu samsvarandi okkum, eitt mát at røkka enntá
innat tykkum.
við kjøtið.
3 Tí tó vit gangi í kjøtinum, vit 14 Tí vit toyggja ikki okkum
sjálvar útum mát okkara, sum
kríggja ikki eftir kjøtinum :
4 (Tí vápnini av krígsførslu okk- um vit rukku ikki innat tykkum :
ara eru ikki kjøtlig, men máttug tí vit eru komnir so langt sum
gjøgnum Guð til at toga niður víg- til tykkara eisini í at prædika
gleðiboðskap Christs :
virkir ;)
5 Kastandi niður ímyndanir, og 15 Ikki rósandi av lutum uttanhvønn høgan lut sum upphevjar fyri mát okkara, tað er, av arbeiðseg sjálvan ímóti kunnleika Guðs, um annara manna ; men havandi
og førandi inn í fangaskap hvørja vón, tá ið trúgv tykkara er økt,
at vit skulu verða vaksnir um av
hugsan til lýdnis Christs ;
6 Og havandi í einum tilreiðar- tykkum samsvarandi við mátilinju
leika at hevna alla ólýdni, tá ið okkara ríkiliga,
16 At prædika gleðiboðskapin
lýdni tykkara er uppfylt.
7 Hyggja tit at lutum eftir hini í umráðunum handan tykkum, og
útvortis útsjónd ?
Um nakar ikki at rósa í annars mans linju av
maður líti til sín sjálvs at hann er lutum gjørdir til reiðar okkum til
Christs, lat hann um seg sjálvan handar.
hugsa hetta aftur, at, eins og hann 17 Men hann sum rósar sær, lat
er Christs, enntá soleiðis eru vit hann rósa sær í Harranum.
18 Tí ikki hann sum gevur sær
Christs.
8 Tí tó eg skuldi rósað eitthvørt sjálvum viðmæli er viðurkendur,
meira av myndugleika okkara, men hvørjum Harrin gevur viðsum Harrin hevur givið okkum til mæli.
249
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I I. CORINTHARAR 11

Um apostladømi Paulusar

mær í hesi rósan í umráðunum av
KAPITUL 11
A-chai´-u.
ÆVI Guð tit kundu borið 11 Hvørsvegna ? av tí at eg elski
yvir við mær eitt sindur í tykkum ikki ? Guð veit.
dárskapi mínum: og víst berið 12 Men hvat eg geri, tað vil eg
gera, at eg kann avskera tilevni
yvir við mær.
2 Tí eg eri øvundsjúkur yvir ty- frá teimum sum tráa tilevni ; at í
kkum við gudiligari øvundsjúku: hvørjum teir rósa sær, teir mega
tí eg havi trúlovað tykkum við verða funnir enntá sum vit.
einum ektamanni, at eg má fram- 13 Tí slíkir eru falskir apostlar,
stilla tykkum sum eina kýska svikafullir verkamenn, umbroytandi seg sjálvar yvir í apostlar
jomfrú til Christs.
3 Men eg kvíði fyri, bara ikki við Christs.
nøkrum midlum, eins og høgg- 14 Og eingin undran: tí Satan
ormurin tøldi Evu gjøgnum snið- sjálvur umbroytist yvir í ein ljósfundni sína, soleiðis sinni tykkara eingil.
skuldu verðið spilt frá einfald- 15 Tessvegna er tað eingin mikil
lutur um tænarar hansara eisini
leikanum sum er í Christi.
4 Tí um hann sum kemur verði umbroyttir sum tænararnir
prædikar ein annan Jesus, hvønn av rættvísi; hvørs endi skal verða
vit hava ikki prædikað, ella um tit samsvarandi verkum teirra.
móttaka ein annan anda, hvønn 16 Aftur sigi eg, Lat ongan
tit hava ikki móttikið, ella ein mann halda meg ein dára ; um
annan gleðiboðskap, hvørjum tit øðrvísi, tó sum einum dára takið
hava ikki tikið ímót, tit máttu væl ímóti mær, at eg sjálvur má rósa
mær eitt sindur.
borið yvir við honum.
5 Tí eg haldi eg var ikki eitt vet 17 Tað sum eg tali, eg tali tað
aftanfyri sjálvastu hinar fremstu ikki eftir Harranum, men eins
og tað var fávitskuliga, í hesum
apostlar.
6 Men tó eg veri meg ráur í talu, treysti av rósan.
tó ikki í kunnleika ; men vit eru 18 Við tað at mangir rósa sær
vorðnir reiðiliga gjørdir eyðsýnd- eftir kjøtinum, vil eg rósa mær
ir tykkara millum í øllum lutum. eisini.
7 Havi eg framt eitt misbrot í 19 Tí tit tola dárar gleðiliga, við
at lækka meg sjálvan at tit máttu tað at tit sjálvir eru vísir.
verða upphevjaðir, av tí at eg havi 20 Tí tit tola tað, um ein maðprædikað til tykkara gleðiboðskap ur føri tykkum inn í trældóm, um
ein maður uppeti tykkum, um ein
Guðs fyri einkið ?
8 Eg rændi aðrar kirkjur, takan- maður taki frá tykkum, um ein
di løn av teimum, at gera tykkum maður upphevji seg sjálvan, um
ein maður slái tykkum á andlitið.
tænastu.
9 Og tá ið eg var hjástaddur hjá 21 Eg tali sum viðvíkjandi
tykkum, og treyt, var eg ongum skomm, sum um vit høvdu verið
manni kravsamur : tí tað sum var veikir. Hvussu enn er, í hvørjumtrótandi hjá mær bøttu brøðurnir sumhelst nakar er djarvur, (eg tali
sum komu frá Mac-e-do´-ni-u um : fávitskuliga,) eg eri djarvur eisini.
og í øllum lutum havi eg hildið 22 Eru teir Hebrearar? eg tað
meg frá at vera tykkum byrðu- við. Eru teir Ísraelittar? eg tað
samur, og soleiðis vil eg halda meg. við. Eru teir sáð Ábrahams? eg
10 Sum sannleiki Christs er í eri við.
mær, eingin maður skal steðga 23 Eru teir tænarar hjá Christi ?
250
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Líðingar & opinberingar apostulsins

I I. CORINTHARAR 12

2 Eg kendi ein mann í Christi,
yvir fjúrtan ár síðan, (hvørt í likaminum, eg dugi ei at siga ; ella hvørt
úti úr likaminum, eg dugi ei at
siga : Guð veit ;) slíkan ein ryktur
upp til hins triðja himins.
3 Og eg kendi ein slíkan mann,
(hvørt í likaminum, ella úti úr
likaminum, eg dugi ei at siga :
Guð veit ;)
4 Hvussu ið hann varð ryktur
upp inn í paradís, og hoyrdi ósiganlig orð, sum tað er ei loyviligt
hjá einum manni at mæla.
5 Av slíkum einum vil eg rósa
mær : tó av mær sjálvum vil eg ikki
rósa mær, uttan í veikleikum mínum.
6 Tí tó eg vildi tráað at rósa
mær, skal eg ikki vera ein dári ;
tí eg vil siga sannleikan: men nú
lati eg vera, at ikki nakar maður
skuldi hugsa um meg uppum tað
sum hann sær meg at vera, ella
tað hann hoyrir av mær.
7 Og at ikki eg skuldi verða
upphevjaður uppum mát gjøgnum ríkiligleikan av opinberingunum, varð tað givin til mín ein tornur í kjøtið, hitt sendiboð Satans at
banka meg, at ikki eg skuldi verða
upphevjaður uppum mát.
8 Fyri hesi søk bað eg Harran
trísinnis, at hann mátti fara burtur frá mær.
9 Og hann segði við meg,
Náði mín er tilstrekkilig hjá tær :
tí máttur mín verður gjørdur fullkomin í veikleika. Mest gleðiliga
tessvegna vil eg heldur rósa mær
í veikleikum mínum, at kraft
Christs má hvíla uppiá mær.
10 Tessvegna havi eg hugnað í
veikleikum, í brigslanum, í trongstøðum, í atsóknum, í angistum
fyri Christs søk : tí tá ið eg eri
KAPITUL 12
veikur, tá eri eg sterkur.
A Ð er ikki gagnligt hjá mær 11 Eg eri vorðin ein dári í
óivað at rósa mær. Eg vil rósan ; tit hava noytt meg : tí eg
koma til sjónir og opinberingar átti at havt verðið viðmæltur av
tykkum : tí í ongum luti eri eg
frá Harranum.
251

(eg tali sum ein dári) eg eri tað
meira ; í strevum meira ríkiliga, í
sløgum uppum mát, í fongslum
meira tíðum, í deyðsvandum ofta.
24 Av Jødunum fimm ferðir
móttók eg fjøruti pískisløg frároknað eitt.
25 Trísinnis varð eg bardur við
stavum, eina ferð varð eg steinaður, trísinnis leið eg skipbrot,
eina nátt og ein dag havi eg verið
í djúpinum ;
26 Í ferðingum ofta, í vandum av vøtnum, í vandum av ránsmonnum, í vandum av mínum
egnu landsmonnum, í vandum av
hinum heidnu, í vandum í staðinum, í vandum í oyðimørkini,
í vandum í sjónum, í vandum
millum falskra brøðra ;
27 Í møðsemi og pínusemi, í
vøkum ofta, í hungri og torsta, í
føstum ofta, í kulda og nakni.
28 Umframt teir lutir sum
koma afturat, tað sum kemur
uppá meg dagliga, umsorganin
fyri øllum kirkjunum.
29 Hvør er veikur, og eg eri ikki
veikur? hvør fær meinboga, og eg
brenni ikki ?
30 Um eg má neyðugt rósa
mær, vil eg rósa mær av lutunum
sum viðvíkja veikleikum mínum.
31 Guð og Faðir várs Harra
Jesu Christs, sum er vælsignaður
um ævir meir, veit at eg ljúgvi
ikki.
32 Í Damascus helt landsstjórin
undir Ar´-e-tas kongi vakt um stað
Dam´-as-cen-aranna við einum setuliði, tráiligur at handtaka meg :
33 Og gjøgnum ein glugga í
eini kurv varð eg sigin niður við
múrin, og komst undan hondum
hansara.
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I I. CORINTHARAR 13

Paulus ávarar óumsegbøttar misbrótarar

aftanfyri sjálvastu hinar fremstu gráta um mangar sum hava syndapostlar, tó eg veri meg einkið.
að longu, og hava ikki vent um
12 Sanniliga, tekinini av einum frá teirri óreinsku og siðloysi og
apostli vórðu virkað tykkara mill- skendsku sum teir hava framt.
um í øllum tolmóði, í tekinum, og
KAPITUL 13
undurum, og máttugum gerningum.
E T TA er hitt triðja skiftið eg
13 Tí hvat er tað í hvørjum tit
komi til tykkara. Við munnvóru niðarligari enn aðrar kirkjur, inum á tveimum ella trimum vitnuttan tað veri at eg sjálvur var ikki um skal hvørt orð verða grundfest.
tyngslusamur fyri tykkum ? fyri- 2 Eg segði tykkum áður, og
gevið mær henda órætt.
fyrifram sigi tykkum, sum um eg
14 Sí, hitt triðja skiftið eri eg til var hjástaddur, í annað skiftið ; og
reiðar at koma til tykkara ; og eg verandi frástaddur nú skrivi eg til
vil ikki verða tyngslusamur fyri teirra sum herframmanundan hava
tykkum : tí eg søki ikki tykkara, syndað, og til alra hinna, sum, um
men tykkum : tí børnini áttu ikki eg komi aftur, eg vil ikki eira:
at leggja niðurfyri til foreldranna, 3 Við tað at tit søkja eitt prógv
men foreldrini til barnanna.
av Christi talandi í mær, sum
15 Og eg vil sera fegin brúka mótvegis tykkum er ikki veikur,
og verða brúktur fyri tykkum ; tó men er máttugur í tykkum.
jú meira ríkiliga eg elski tykkum, 4 Tí tó hann varð krossfestur
jú minni eg verði elskaður.
gjøgnum veikleika, tó livir hann
16 Men veri tað so, eg byrðaði av kraft Guðs. Tí vit eisini eru
ikki tykkum : hóast hetta, verandi veikir í honum, men vit skulu liva
listinlærdur, eg fangaði tykkum við honum av kraft Guðs mótvið snildi.
vegis tykkum.
17 Gjørdi eg vinning av tykkum 5 Kannið tykkum sjálvar, hvørt
við nøkrum av teimum hvørjar eg tit veri í trúnni ; roynið tykkum
sendi til tykkara?
sjálvar. Kenna tit ikki sjálvastu
18 Eg bað Titus, og við honum sjálvir, hvussu ið Jesus Christus
sendi eg ein bróður. Gjørdi Titus er í tykkum, uttan tit veri afturvinning av tykkum? gingu vit ikki rekingar?
í hinum sama anda? gingu vit ikki 6 Men eg líti á at tit skulu kenna
í hinum somu fótafetum?
at vit eru ikki afturrekingar.
19 Uppaftur, halda tit at vit um- 7 Nú, eg biði til Guðs at tit geri
bera okkum yvirfyri tykkum? vit einkið ilt ; ikki at vit skuldu sýntala frammi fyri Guði í Christi : ast viðurkendir, men at tit skuldu
men vit gera allar lutir, kærliga gera tað sum er ærligt, tó vit veri
elskaðu, fyri tykkara uppbygging. sum afturrekingar.
20 Tí eg óttist, bara ikki, tá eg 8 Tí vit kunnu gera einkið ímóti
komi, eg skal ikki finna tykkum sannleikanum, men fyri sannleikslíkar sum eg vildi, og at eg skal anum.
verða funnin tykkum slíkur sum 9 Tí vit eru glaðir, tá ið vit eru
tit vildu ikki : bara ikki tað verði veikir, og tit eru sterkir : og hetta
trætnaðir, øvundanir, vreiðir, eisini ynskja vit, enntá fullkomnan
flokkadráttir, bakbítanir, sleyanir, tykkara.
uppblásanir, ófriðir :
10 Tessvegna skrivi eg hesar lut21 Og bara ikki, tá ið eg komi ir verandi frástaddur, at ikki veraftur, Guð mín vil eyðmjúkgera andi hjástaddur, eg skuldi brúka
meg tykkara millum, og at eg skal hvassleika, samsvarandi við mátt252
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Paulus móttók gleðiboðskapin við opinbering

in sum Harrin hevur givið mær
til uppbyggingar, og ikki til oyðileggingar.
11 Til endans, brøður, farvæl.
Verið fullkomnir, verið við góða
uggan, verið av einum huga, livið
í friði ; og Guð kærleiks og friðar
skal vera við tykkum.
12 Heilsið hvør øðrum við einum heilagum kossi.

GALATARAR 1

13 Allir hinir heilagu lata heilsa
tykkum.
14 Náði Harrans Jesu Christs,
og kærleiki Guðs, og samfelag
Heilaga Andans, veri við tykkum
øllum. A´-men.
¶ Hin seinni epistil til Corintharanna varð
skrivaður frá Philippi, einum staði av Mace-do´-ni-u, av Titusi og Lucasi.

EPISTIL PAULUSAR APOSTULS
TIL

G A L ATA R A N N A.
sigi eg nú aftur, Um nakar maður
KAPITUL 1
prædiki tykkum nakran annan
AULUS, ein apostul, (ikki av gleðiboðskap enn tann tit hava tikmonnum, eiheldur við manni, ið við, lat hann vera forbannaður.
men við Jesusi Christi, og Guði 10 Tí at yvirtali eg nú menn,
Faðirinum, hvør reisti hann frá ella Guð ? ella søki eg at toknast
hinum deyðu ;)
monnum? tí um eg enn toknist
2 Og allir brøðurnir sum eru við monnum, skuldi eg ikki verið tænmær, til kirknanna av Galatiu :
ari Christs.
3 Náði veri til tykkara og friður 11 Men eg vissi tykkum, brøðfrá Guði Faðirinum, og frá Harra ur, at gleðiboðskapurin sum varð
várum Jesusi Christi,
prædikaður av mær, er ikki eftir
4 Hvør gav seg sjálvan fyri syndir manni.
okkara, at hann mátti útfría okk- 12 Tí eg hvørki móttók hann
um frá hesi núverandi illu verøld, av manni, eiheldur varð eg lærdsamsvarandi við vilja Guðs og ur hann, men við opinbering Jesu
Faðirs várs :
Christs.
5 Til hvørs veri dýrd um ævir og 13 Tí tit hava hoyrt um framævir. A´-men.
ferð mína í farnari tíð í átrúnaði
6 Eg undrist at tit eru so skjótt Jødanna, hvussu ið framum mát
burtfluttir frá honum sum kallaði eg søkti at kirkju Guðs, og oyddi
tykkum inn í náði Christs, at ein- hana:
um øðrum gleðiboðskapi :
14 Og gagnaði í átrúnaði Jød7 Sum er ikki ein annar ; men anna omanfyri mangar javningar
tað veri summir sum órógva tykk- mínar í egnu tjóð míni, verandi
um, og vildu skemmað gleðiboð- meiri ovurhondliga vandlátur um
skap Christs.
siðir fedra mína.
8 Men tó vit, ella ein eingil frá 15 Men tá ið tað hóvaði Guði,
himni, prædiki tykkum nakran hvør tilskilaði meg frá lívmóður
annan gleðiboðskap enn tann móður mínar, og kallaði meg við
sum vit hava prædikað tykkum, náði síni,
lat hann vera forbannaður.
16 At opinbera Son sín í mær,
9 Eins og vit søgdu áður, so at eg mátti prædika hann millum
253
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GALATARAR 2

Paulus fastheldur hin sanna gleðiboðskapin

6 Men av hesum sum tóktust at
vera eitthvørt, (hvatiðso teir vóru,
tað ger mær ikki mun : Guð góðtekur ongan mans persón :) tí teir
sum tóktust at vera eitthvørt í ráðførslu løgdu einkið afturat mær :
7 Men tvørturímóti, tá ið teir
sóu at gleðiboðskapur óumskeringarinnar var mær litin til, eins
og gleðiboðskapur umskeringarinnar var Pæturi ;
8 (Tí hann sum virkaði ávirkanarliga í Pæturi til apostlatænastu
umskeringarinnar, hin sami var
máttugur í mær mótvegis Heidningunum :)
9 Og tá ið Jácob, Ce´-phas, og
Jóhannes, hvørjir tóktust at vera
stólpar, varnaðust ta náði sum var
givin mær, góvu teir til mín og Barnabasar høgru hendur samfelags ;
at vit skuldu fara til hinna heidnu,
og teir til umskeringarinnar.
10 Einans at teir vildu at vit skuldu minnast hinna fátæku; hitt sama
sum eg eisini var fúsur at gera.
11 Men tá ið Pætur var komin til
KAPITUL 2
An-ti-o´-chi-u, mótstóð eg honum
O fjúrtan ár eftir fór eg niðan upp í andlitið, av tí at hann var at
aftur til Jerusalem við Barna- verða lastaður.
12 Tí áður enn tað komu ávísir
basi, og tók Titus við mær eisini.
2 Og eg fór niðan av opinbering, frá Jácobi, át hann við Heidningog framlegði teim tann gleðiboð- unum : men tá ið teir vóru
skap sum eg prædiki Heidning- komnir, hevði hann seg undan og
anna millum, men einsærisliga skildi seg frá teimum, óttandi teir
fyri teim sum vóru av umdømi, at sum vóru av umskeringini.
ikki við nøkrum midlum eg skuldi 13 Og hinir Jødarnir kávalótust
renna, ella hava runnið, til fánýtis. líkaleiðis við honum ; so mikið at
3 Men eiheldur Titus, hvør Barnabas eisini varð drigin avstað
var við mær, verandi Grikki, varð við kávalótum teirra.
14 Men tá ið eg sá at teir gingu
noyddur at verða umskorin:
4 Og tað uppá grund av ikki reiðiliga samsvarandi við sannfølskum brøðrum óvarugt førdir leika gleðiboðskaparins, segði eg
inn, hvørjir komu inn loyniliga at við Pætur frammi fyri teim øllum,
njósnast um frælsi okkara sum vit Um tú, verandi Jødi, livirt eftir
hava í Christi Jesusi, at teir máttu háttalagi Heidninga, og ei sum Jødarnir gera, hví noyðirt tú Heidningført okkum inn í trældóm :
5 Fyri hvørjum vit góvu pláss við arnar at liva sum Jødarnir gera?
undirgivni, nei, ikki í eina stund ; 15 Vit hvørjir eru Jødar av náttat sannleiki gleðiboðskaparins úru, og ikki syndarar av Heidningunum,
mátti halda áfram hjá tykkum.
254

hinna heidnu ; alt fyri eitt ráðførdist eg ikki við kjøt og blóð :
17 Eiheldur fór eg niðan til
Jerusalem til teirra sum vóru
apostlar undan mær ; men eg fór
inn í Arabiu, og kom aftur aftur
til Damascus.
18 So eftir ár trý fór eg niðan til
Jerusalem at hitta Pætur, og varð
verandi hjá honum fimtan dagar.
19 Men aðrar av apostlunum
sá eg ongan, uttan Jácob bróður
Harrans.
20 Nú, teir lutir sum eg skrivi
til tykkara, sí, frammi fyri Guði,
eg ljúgvi ei.
21 Síðan kom eg inn í umráðini
av Sýriu og Ci-li´-ci-u ;
22 Og var ókendur av andliti
fyri kirkjunum av Judæu sum
vóru í Christi :
23 Men tey høvdu hoyrt einans,
At hann sum søkti at okkum í farnum tíðum, nú prædikar trúnna
sum einaferð hann oyddi.
24 Og tey dýrðmettu Guð í mær.
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Um rættvísgering við trúgv

GALATARAR 3

16 Vitandi at maður verður ikki
rættvísgjørdur við verkum lógarinnar, men við trúgv Jesu Christs,
enntá vit hava trúð á Jesus Christ,
at vit máttu verða rættvísgjørdir
við trúgv Christs, og ikki við verkum lógarinnar : tí við verkum
lógarinnar skal einkið kjøt verða
rættvísgjørt.
17 Men um, meðan vit søkja at
verða rættvísgjørdir við Christi,
vit sjálvir eisini verða funnir syndarar, er tessvegna Christus tænarin hjá synd? Guð sýti fyri.
18 Tí um eg byggi aftur teir
lutir sum eg oyddi, geri eg meg
sjálvan ein misbrótara.
19 Tí eg gjøgnum lógina eri
deyður fyri lógini, at eg mátti liva
Guði.
20 Eg eri krossfestur við Christi :
hóast hetta, eg livi ; tó ikki eg,
men Christus livir í mær : og tað
lív sum eg nú livi í kjøtinum, livi
eg við trúgv Sonar Guðs, hvør
elskaði meg, og gav seg sjálvan
fyri meg.
21 Eg seti ikki úr gildi náði Guðs:
tí um rættvísi komi við lógini, tá er
Christus deyður til einkiðs.

gerðir tykkara millum, ger hann
tað við lógar-gerningunum, ella
við trúar-hoyringini ?
6 Enntá sum Ábraham trúði
Guði, og tað varð roknað til hansara fyri rættvísi.
7 Viti tit tessvegna at teir sum
eru av trúgv, hinir somu eru børn
Ábrahams.
8 Og skriftin, fyrifram síggjandi at Guð vildi rættvísgera hinar
heidnu gjøgnum trúgv, prædikaði
frammanundan Ábrahami gleðiboðskapin, sigandi, Í tær skulu
allar tjóðir verða vælsignaðar.
9 So at teir sum veri av trúgv
eru vælsignaðir við trúfasta Ábrahami.
10 Tí so mangir sum eru av
gerningum lógarinnar eru undir
banningini : tí tað stendur skrivað, Bannaður er hvør tann sum
heldur ikki áfram í øllum lutum
sum eru skrivaðir í bók lógarinnar, at gera teir.
11 Men at eingin maður verður
rættvísgjørdur við lógini í eygsjón
Guðs, tað er eyðsýnt: tí, Hin rættvísi skal liva við trúgv.
12 Og lógin er ikki av trúgv :
men, Tann maður sum ger teir
KAPITUL 3
skal liva í teim.
FÁVITSKUTU Galatarar, 13 Christus hevur endurloyst
hvør hevur forheksað tykk- okkum frá banning lógarinnar,
um, at tit skuldu ikki lýða sann- verðandi gjørdur ein banning
leikanum, frammi fyri hvørs eygum fyri okkum : tí tað stendur skrivJesus Christus hevur verðið eyð- að, Bannaður er hvør tann sum
sýniliga settur fram, krossfestur hongur á einum træi :
14 At signing Ábrahams mátti
tykkara millum ?
2 Hetta einans vildi eg lært koma á Heidningarnar gjøgnum
av tykkum, Móttóku tit Andan Jesus Christ ; at vit máttu mótvið lógar-gerningunum, ella við taka fyrijáttan Andans gjøgnum
trúgv.
trúar-hoyringini ?
3 Eru tit so fávitskutir ? havandi 15 Brøður, eg tali eftir háttalagi
byrjað í Andanum, eru tit nú gjørd- manna ; Tó tað veri bert sáttmáli
mans, tó um hann verði staðfestir fullkomnir av kjøtinum?
4 Hava tit tolt so mangar lutir ur, eingin maður ógildir, ella leggtil einkiðs ? um tað veri enn til ur afturat hartil.
16 Nú, til Ábrahams og sáðs
einkiðs.
5 Hann tessvegna sum tænir til hansara vórðu fyrijáttanirnar gjørdtykkara Andan, og virkar krafta- ar. Hann sigur ikki, Og til sáða,
255
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GALATARAR 4

Christus hevur fríað okkum frá trældómi lógarinnar

sum um mangar ; men sum um ein, har er hvørki kallur ella kallinna :
tí tit eru allir eitt í Christi Jesusi.
Og sáði tínum, sum er Christus.
17 Og hetta sigi eg, at sáttmál- 29 Og um tit veri Christs, tá eru
an, sum varð staðfestur framm- tit sáð Ábrahams, og arvingar samanundan av Guði í Christi, kann svarandi við fyrijáttanina.
lógin, sum var fýra hundrað og
KAPITUL 4
tríati ár aftaná, ikki ógilda, at
Ú, eg sigi, At arvingin, so
hon skuldi gjørt fyrijáttanina av
leingi sum hann er eitt barn,
ongari virkni.
18 Tí um arvurin veri av lóg- bregður einkið frá einum tænara,
ini, er hann ei meira av fyrijáttan: tó hann veri harri yvir øllum ;
men Guð gav hann til Ábrahams 2 Men er undir verjum og
stjórnarum inntil ta tíð ásett av
við fyrijáttan.
19 Hvørsvegna tænir tá lógin? faðirinum.
Hon varð løgd afturat uppá 3 Enntá soleiðis vit, tá ið vit
grund av misgerðum, til avkomið vóru børn, vóru í trældómi undir
skuldi koma til hvørs fyrijáttanin grundreglum heimsins :
varð gjørd ; og hon varð fyriskipað 4 Men tá ið fylling tíðarinnar
var komin, Guð sendi fram Son
av einglum í hond millummans.
20 Nú, millummaður er ikki sín, gjørdan av kvinnu, gjørdan
millummaður hjá einum, men undir lógini,
5 At endurloysa teir sum vóru
Guð er ein.
21 Er lógin tá ímóti fyrijáttan- undir lógini, at vit máttu móttaka
um Guðs? Guð sýti fyri: tí um tað sona-ættleiðingina.
hevði verið ein lóg givin sum kun- 6 Og av tí at tit eru synir, Guð
di havt givið lív, sanniliga skuldi hevur sent fram Anda Sonar síns
inn í hjørtu tykkara, rópandi,
rættvísi havt verið við lógini.
22 Men skriftin hevur innilok- Abba, Faðir.
að alt undir synd, at fyrijáttanin 7 Hvørsvegna tú ert ei meira
við trúgv Jesu Christs mátti verða tænari, men sonur ; og um sonur,
tá arvingi Guðs gjøgnum Christ.
givin til teirra sum trúgva.
23 Men áður enn trúgv kom, 8 Hvussu veri tað seg tá, tá
vórðu vit hildnir í varðhaldi undir ið tit kendu ikki Guð, gjørdu tit
lógini, byrgdir inni fram at trúnni teim tænastu sum av náttúru eru
sum skuldi síðan verða opin- eingir gudar.
9 Men nú, eftir at tit hava kent
berað.
24 Hvørsvegna lógin var skúla- Guð, ella heldur eru kendir av
meistari okkara at føra okkum til Guði, hvussu venda tit aftur til
Christs, at vit máttu verða rætt- hinna veiku og visasligu grundreglnanna, yvirfyri hvørjum tit
vísgjørdir við trúgv.
25 Men eftir at trúgv er komin, tráa aftur at vera í trældómi?
eru vit ikki longur undir skúla- 10 Tit geva ans eftir døgum, og
mánaðum, og tíðum, og árum.
meistara.
26 Tí tit eru allir børn Guðs við 11 Eg eri ræddur um tykkum,
bara ikki eg havi latið út uppá
trúgv á Christ Jesus.
27 Tí so mangir av tykkum sum tykkum arbeiði til fánýtis.
eru vorðnir doyptir inn í Christ, 12 Brøður, eg trábiði tykkum,
verið sum eg eri ; tí eg eri sum
hava latist í Christ.
28 Har er hvørki Jødi ella Grikki, tit eru : tit hava ikki skaðað meg
har er hvørki trælur ella frælsur, yvirhøvur.
256
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Líking Agars & Sáru. Um Christiligt frælsi

GALATARAR 5

13 Tit vita hvussu gjøgn veik- 26 Men Jerusalem sum er
leika av kjøtinum eg prædikaði fyri oman er fræls, sum er móðir
tykkum gleðiboðskapin í fyrstani. okkar alra.
14 Og freisting mína sum var 27 Tí tað stendur skrivað,
í kjøti mínum, vanvirdu tit ikki, Fegnast, tú ófrukt sum ei føðirt ;
ella havnaðu ; men tóku ímóti mær brót fram og rópa, tú sum ei hevsum einum eingli Guðs, enntá sum urt verkir : tí hin einsliga hevur
Christi Jesusi.
mong fleiri børn enn hon sum
15 Hvar er tá signaðssemin tit hevur mann.
talaðu um ? tí eg beri tykkum 28 Nú, vit, brøður, eins og Ísaacvitnisburð, at, um tað hevði ver- ur var, eru børnini av fyrijáttan.
ið gjørligt, tit vildu havt slitið út 29 Men eins og tá, hann sum
egnu eygu tykkara, og havt givið varð føddur eftir kjøtinum søkti
at honum sum varð føddur eftir
tey til mín.
16 Eri eg tessvegna vorðin fígg- Andanum, enntá soleiðis er tað nú.
indi tykkara, av tí at eg sigi tykk- 30 Hóast hetta hvat sigur skriftum sannleikan?
in? Kasta út trælkvinnuna og son
17 Teir vandlætisliga ynda ty- hennara : tí sonur trælkvinnunnkkum, men ikki væl ; ja, teir vildu ar skal ei vera arvingi við syni fríútilokað tykkum, at tit máttu ynd- kvinnunnar.
31 So at, brøður, vit eru ikki
að teir.
18 Men tað er gott at vera vand- børn av trælkvinnuni, men av
lætisliga yndaður altíð í einum hini fríu.
góðum luti, og ikki einans tá ið eg
KAPITUL 5
eri hjástaddur hjá tykkum.
19 Lítlu børn míni, av hvørjum
TA N D I Ð fastir tessvegna í
eg havi aftur føðingarverkir, inntil
frælsinum hvarvið Christus
Christus verði myndaður í tykkum, hevur gjørt okkum fríar, og verðið
20 Eg trái at vera hjástaddur ikki innvavdir aftur við okinum av
hjá tykkum nú, og at broyta rødd trældómi.
mína; tí eg standi í iva um tykkum. 2 Sí, eg Paulus sigi tykkum, at
21 Sigið mær, tit sum tráa at um tit verði umskornir, Christus
vera undir lógini, hoyra tit ikki skal gagna tykkum einkið.
lógina?
3 Tí eg vitni aftur fyri hvørjum
22 Tí tað stendur skrivað, at manni sum er umskorin, at hann
Ábraham hevði tveir synir, tann er skuldnari at gera alla lógina.
eina við eini trælmoyggj, hin við 4 Christus er vorðin tykkum av
eini fríkvinnu.
ongari virkni, hvørjirsumhelst av
23 Men hann hvør var av træl- tykkum sum eru rættvísgjørdir við
kvinnuni varð føddur eftir kjøti- lógini ; tit eru falnir frá náði.
num ; men hann av fríkvinnuni 5 Tí vit gjøgnum Andan bíða
varð við fyrijáttan.
eftir vónini um rættvísi við trúgv.
24 Hvørjir lutir eru ein mynd- 6 Tí í Jesusi Christi hvørki
líking : tí hesir eru teir tveir sátt- umskering gagnar nakað, ella
málarnir ; tann eini frá Si´-nai óumskering ; men trúgv sum
fjallinum, sum gitir til trældóms, virkar við kærleika.
sum er Agar.
7 Tit runnu væl ; hvør forðaði
25 Tí henda Agar er Si´-nai fjall tykkum at tit skuldu ikki lýða
í Arabiu, og svarar til Jerusalem sannleikan ?
sum nú er, og er í trældómi við 8 Henda yvirtalan kemur ikki av
børnum sínum.
honum sum kallar tykkum.
257
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GALATARAR 6

Um verk kjøtsins & um ávøkst Andans

9 Eitt sindur av súrdeiggi 22 Men ávøkstur Andans er
kærleiki, gleði, friður, langmóð,
súrgar tann heila klumpin.
10 Eg havi treyst á tykkum mildleiki, góðska, trúgv,
gjøgnum Harran, at tit vilja verða 23 Eyðmjúkleiki, fráhald : ímóti
ongan øðrvísi hátt sinnaðir : men slíkum er tað eingin lóg.
hann ið órógvar tykkum skal bera 24 Og teir sum eru Christs hava
dóm sín, hvørsumhelst hann veri. krossfest kjøtið við lystunum og
11 Og eg, brøður, um eg enn girndunum.
prædiki umskering, hví líði eg enn 25 Um vit livi í Andanum, latum
atsókn ? tá er meinbogi krossins okkum eisini ganga í Andanum.
26 Latum okkum ikki vera tráilættur av.
12 Eg vildi teir vórðu enntá ligir eftir fáfongdari æru, ertanskornir av sum órógva tykkum.
di hvør annan, øvundandi hvør
13 Tí, brøður, tit eru vorðnir annan.
kallaðir til frælsis ; einans brúkið
KAPITUL 6
ikki frælsi til høvis fyri kjøtið,
men við kærleika tænið hvør øðrR Ø ÐUR , um ein maður
um.
verði yvirtikin í einum feili,
14 Tí øll lógin er uppfylt í tit sum eru andaligir, upprættið
einum orði, enntá hesum ; Tú ein slíkan í anda eyðmjúkleiks ;
skalt elska næsta tín sum sjálvan havandi teg sjálvan í huga, at ikki
teg.
tú eisini verði freistaður.
15 Men um tit bíti og upp- 2 Berið tit byrðar hvørs annars,
eti hvør annan, gevið gætur at og soleiðis uppfyllið lóg Christs.
tit verði ikki upptærdir hvør av 3 Tí um ein maður hugsi seg
øðrum.
sjálvan at vera okkurt, tá ið hann er
16 Hetta sigi eg tá, Gangið í einkið, hann villleiðir seg sjálvan.
Andanum, og tit skulu ikki full- 4 Men lat hvønn mann royna
føra girnd kjøtsins.
sítt egna verk, og tá skal hann
17 Tí kjøtið girnast ímóti hava fagnað í sær sjálvum aleina,
Andanum, og Andin ímóti kjøt- og ikki í einum øðrum.
inum : og hesi eru andstødd hvørt 5 Tí hvør maður skal bera sína
fyri hinum: so at tit kunnu ikki egnu byrðu.
gera teir lutir sum tit vildu.
6 Lat hann sum verður lærdur
18 Men um tit verði leiddir í orðinum útdeila honum sum
av Andanum, tit eru ikki undir frálærir í øllum góðum.
lógini.
7 Verðið ikki villleiddir ; Guð
19 Nú, verk kjøtsins eru eyð- verður ikki spottaður : tí hvatsumsýnd, hvørji eru hesi ; Hordómur, helst ið ein maður sáar, tað skal
siðloysi, óreinskapur, skendska,
hann eisini heysta.
20 Avgudadýrkan, heksakunst- 8 Tí hann sum sáar til kjøts síns,
ur, hatur, sundurlyndi, kappstríð, skal av kjøtinum heysta týning ;
vreiði, klandur, tvídráttir, rang- men hann sum sáar til Andans,
lærur,
skal av Andanum heysta ævigt21 Øvundanir, myrðir, fyll- varandi lív.
skapur, ólátaskapir, og tílíkt : 9 Og latum okkum ikki verða
um hvørt eg sigi tykkum fram- troyttar í vælgering : tí á rættari tíð
manundan, eins og eg havi eisini skulu vit heysta, um vit maktist
sagt tykkum í farnari tíð, at teir ei.
sum gera slíkar lutir, skulu ikki 10 Sum vit hava tessvegna høvi,
arva kongadømi Guðs.
latum okkum gera øllum monnum
258
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Viðvíkjandi útveljing & ættleiðing av náði

gott, serstakliga teim sum eru av
húshaldi trúar.
11 Tit síggja hvussu stórt eitt
bræv eg havi skrivað til tykkara
við míni egnu hond.
12 So mangir sum tráa at halda
eina fagra sýning í kjøtinum, teir
noyða tykkum at verða umskornar ; einans at ikki teir skuldu líða
atsókn fyri kross Christs.
13 Tí eiheldur teir sjálvir hvørjir
umskornir eru, halda lógina ; men
tráa at hava tykkum umskornar,
at teir mega rósa sær í kjøti tykkara.
14 Men Guð sýti fyri at eg skuldi rósað mær, uttan í krossi várs
Harra Jesu Christs, við hvørjum

EPHESARAR 1

heimurin er krossfestur yvirfyri
mær, og eg yvirfyri heiminum.
15 Tí í Christi Jesusi hvørki
umskering gagnar nakað, ella óumskering, men ein nýggjur skapningur.
16 Og so mongum sum ganga
samsvarandi við hesa reglu, friður veri á teim, og miskunn, og
uppiá Ísrael Guðs.
17 Hiðanfrá lat ongan mann
órógva meg : tí eg beri í likami
mínum merkini Harrans Jesu.
18 Brøður, náði várs Harra
Jesu Christs veri við anda tykkara.
A´-men.
¶ Til Galataranna, skrivaður frá Rom.

EPISTIL PAULUSAR APOSTULS
TIL

E P H E S A R A N N A.
hvørji hann hevur gjørt okkum
KAPITUL 1
góðtiknar í hinum elskaða.
AULUS , ein apostul Jesu 7 Í hvørjum vit hava endurloysChrists við vilja Guðs, til ing gjøgnum blóð hansara, fyrigevhinna heilagu sum eru í Eph´-e- ingina av syndum, samsvarandi
sus, og til hinna trúføstu í Christi við ríkdómarnar av náði hansara;
8 Í hvørji hann hevur verið
Jesusi :
2 Náði veri til tykkara, og frið- ríkiligur mótvegis okkum í øllum
ur, frá Guði Faðir várum, og frá vísdómi og viti ;
9 Havandi gjørt kunnan okkum
Harranum Jesusi Christi.
3 Signaður veri Guð og Faðir loyndardómin av vilja sínum, samvárs Harra Jesu Christs, hvør svarandi við góða tokka sín sum
hevur vælsignað okkum við øllum hann hevur avrátt í sær sjálvum :
andaligum signingum í himinsk- 10 At í trúar-húshaldinum av
fylling tíðanna hann mátti savna
um plássum í Christi :
4 Samsvarandi við sum hann saman í eitt allar lutir í Christi,
hevur útvalt okkum í honum áðr- bæði sum eru í himni, og sum eru
enn grundlegging veraldarinnar, á jørð ; enntá í honum :
at vit skuldu vera heilagir og utt- 11 Í hvørjum eisini okkum hevan atfinning frammi fyri honum í ur lutast arvur, verandi fyritilætlaðir samsvarandi við ætlan hanskærleika :
5 Havandi fyritilætlað okkum ara, hvør virkar allar lutir eftir
at barna-ættleiðingini við Jesusi ráðagerð egna vilja síns :
Christi til sín sjálvs samsvarandi 12 At vit skuldu vera dýrd
hansara til prís, hvørjir fyrst litu
við góða tokka vilja síns,
6 Dýrdini av náði síni til prís, í á Christ.
259
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EPHESARAR 2

Virknaðirnir av náði

2 Hvarí í farnari tíð tit gingu
samsvarandi tíðarháttinum av hesum heimi, samsvarandi prinsinum
av kraftini í luftini, tí anda sum nú
virkar í børnum ólýdnisins :
3 Hvørja millum eisini vit allir
høvdu levnað okkara í farnum
tíðum í girndum kjøts okkara,
uppfyllandi tráanir kjøtsins og
hugans ; og vóru av náttúru børn
vreiðinnar, enntá sum aðrir.
4 Men Guð, hvør er ríkur í miskunn, fyri sín mikla kærleika hvarvið hann elskaði okkum,
5 Enntá tá ið vit vóru deyðir í
syndum, hevur livandigjørt okkum saman við Christi, (av náði
eru tit frelstir ;)
6 Og hevur reist okkum upp
saman, og gjørt at vit sita saman í himinskum plássum í Christi
Jesusi :
7 At í øldunum ið koma skulu,
hann mátti sýna hinar ovurhonds
ríkdómarnar av náði síni í góðsku
síni mótvegis okkum gjøgnum
Christ Jesus.
8 Tí av náði eru tit frelstir gjøgnum trúgv; og tað ikki av tykkum sjálvum : tað er gáva Guðs :
9 Ikki av verkum, at ikki nakar
maður skuldi rósað sær.
10 Tí vit eru handverk hans,
skapaðir í Christi Jesusi til góðra
verka, sum Guð hevur frammanundan fyriskipað at vit skuldu
ganga í teim.
11 Hvørsvegna minnist til, at
tit verandi í farnari tíð Heidningar í kjøtinum, hvørjir verða kallaðir Óumskering av tí sum verður
kallað Umskering í kjøtinum gjørt
við hondum ;
12 At á teirri tíð vóru tit uttan
Christ, verandi ókunnumenn frá
borgaraskapi Ísraels, og fremmandir frá fyrijáttanar-sáttmálunKAPITUL 2
um, havandi onga vón, og uttan
G tykkum hevur hann livandi- Guð í heiminum :
gjørt, hvørjir vóru deyðir í 13 Men nú í Christi Jesusi eru
tit hvørjir einaferð vóru langt
misgerðum og syndum.
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13 Á hvønn tit eisini litu, eftir at
tit hoyrdu sannleiks-orðið, gleðiboðskap frelsu tykkara : í hvørjum
eisini eftir at tit trúðu, tit vórðu
innsiglaðir við hinum heilaga
Anda av fyrijáttan,
14 Sum er pantur arvs okkara
inntil endurloysingina av teirri
keyptu ognini, dýrd hansara til
prís.
15 Hvørsvegna eg eisini, eftir
at eg hoyrdi um trúgv tykkara á
Harran Jesus, og kærleika til alra
hinna heilagu,
16 Gevist ikki at veita tøkkir
fyri tykkum, nevnandi tykkum í
bønum mínum ;
17 At Guð várs Harra Jesu
Christs, Faðir dýrdar, má geva
tykkum anda vísdóms og opinberingar í kunnleikanum um hann:
18 Eygu vits tykkara verðandi
upplýsnað ; at tit mega vita hvat
er vónin av kallan hansara, og
hvat ríkdómarnir av dýrdini av
arvi hansara í hinum heilagu,
19 Og hvør er avbæri mikilleiki
kraftar hansara mótvegis okkum
sum trúgva, samsvarandi við virkan máttugu kraftar hansara,
20 Hvørja hann virkaði í Christi,
tá ið hann reisti hann frá hinum
deyðu, og setti hann við sína egnu
høgru hond í hinum himinsku
plássum,
21 Langt omanfyri alt fúrstadømi, og vald, og mátt, og harradømi, og hvørt navn sum verður
nevnt, ikki einans í hesi verøld,
men eisini í teirri sum koma skal :
22 Og hevur sett allar lutir
undir føtur hans, og gav hann at
vera høvdið yvir øllum lutum til
kirkjunnar,
23 Sum er likam hans, fyllingin
av honum sum fyllir alt í øllum.
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EPHESARAR 3

5 Hvør í øðrum øldum varð ikki
gjørdur kunnur mannasynunum,
sum hann er nú opinberaður heilagu apostlum og prophetum hans
av Andanum ;
6 At Heidningarnir skuldu vera
samarvingar, og av hinum sama
likami, og luttakarar í fyrijáttan
hansara í Christi við gleðiboðskapinum :
7 Hvarhjá eg varð gjørdur tænari, samsvarandi við gávu náðar
Guðs givin mær við virknaðarfullu virkan kraftar hansara.
8 Mær, hvør eri minni enn hin
minsti av øllum heilagum, er henda
náði givin, at eg skuldi prædika
millum Heidninganna hinar órannsakiligu ríkdómar Christs ;
9 Og at fáa allar menn at sjá hvat
er samfelag loyndardómsins, sum
frá byrjan veraldarinnar hevur
verið fjaldur í Guði, hvør skapaði
allar lutir við Jesusi Christi :
10 Til teirrar ætlanar at nú fyri
fúrstadømunum og máttunum í
himinskum plássum mátti verða
kunnur við kirkjuni hin margfaldi
vísdómur Guðs,
11 Samsvarandi við hina ævigu
fyriætlan sum hann fyriætlaði í
Christi Jesusi Harra várum :
12 Í hvørjum vit hava dirvi og
atgongd við treysti av trúgv hansara.
13 Hvørsvegna eg trái at tit falli
ikki í fátt yvir trongslur mínar fyri
KAPITUL 3
tykkum, hvørt er dýrd tykkara.
Y R I hesi grund eg Paulus, 14 Fyri hesa grund eg boyggi
fangi Jesu Christs fyri tykkum knæ míni at Faðir várs Harra Jesu
Christs,
Heidningar,
2 Um tit havi hoyrt um trúar- 15 Av hvørjum tann heila fahúshald náðar Guðs, sum er givið miljan í himni og á jørð verður
nevnd,
mær mótvegis tykkum:
3 Hvussu ið við opinbering hann 16 At hann vildi veita tykkum,
gjørdi mær kunnugt loyndarmál- samsvarandi við ríkdómarnar av
ið; (sum eg skrivaði áður í fáum dýrd síni, at verða styrktir við
mátti av Anda sínum í hinum innorðum,
4 Hvarvið, tá ið tit lesa, tit mega ara manni ;
skilja kunnleika mín í loyndar- 17 At Christus má dvøljast í
dómi Christs)
hjørtum tykkara við trúgv ; at tit,
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burturfrá gjørdir nær við blóði
Christs.
14 Tí hann er friður okkara,
hvør hevur gjørt báðar eitt, og
hevur brotið niður millumgarðin
av skilnaði ímillum okkara ;
15 Havandi avtikið í kjøti sínum fíggindskapin, enntá lógina
av boðum innihildin í fyriskipanum ; fyri at gera í sær sjálvum úr
tvinnum ein nýggjan mann, soleiðis fáandi í lag frið ;
16 Og at hann mátti endursóna
báðar til Guðs í einum likami við
krossinum, havandi dripið fíggindskapin harvið :
17 Og kom og prædikaði frið fyri
tykkum sum vóru langt burturfrá, og fyri teimum sum vóru nær.
18 Tí gjøgnum hann vit báðir
partar hava atgongd við einum
Anda til Faðirsins.
19 Nú, tessvegna eru tit ei meira
fremmandir og útlendingar, men
samborgarar við hinum heilagu,
og av húshaldi Guðs ;
20 Og verða bygdir uppá grundvøll apostlanna og prophetanna,
Jesus Christus sjálvur verandi
høvuðs hornasteinurin ;
21 Í hvørjum allur bygningurin
hóskiliga skipaður saman veksur
at heilagum templi í Harranum :
22 Í hvørjum tit eisini verða
bygdir saman fyri ein bústað Guðs
gjøgnum Andan.
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EPHESARAR 4

Formaning til einleika, heilagleika & kærleika

lar ; og summar, prophetar ; og
summar, evangelistar ; og summar, hirðar og frálærarar ;
12 Fyri fullkomning hinna heilagu, fyri verk tænastunnar, fyri
uppbygging likams Christs :
13 Til vit allir koma í einleikan
av trúnni, og av kunnleika Sonar
Guðs, at fullkomnum manni, at
vakstrarmáli fyllingar Christs :
14 At vit hiðanfrá veri ei meira
børn, syftir higar og hagar, og
bornir umkring við hvørjum doctrïnu-vindi, við falslótum manna,
og snúðigum snildleika, við hvørjum teir liggja uppá lúr fyri at villa;
15 Men talandi sannleikan í kærleika, mega vaksa upp inn í hann í
KAPITUL 4
øllum lutum, sum er høvdið, ennG tessvegna, fangi Harrans, tá Christus :
bøni tykkum at tit gangi verd- 16 Frá hvørjum alt likamið tætt
igir av teirri innkalling við hvørji samanfelt og samanknýtt við tí
sum hvør liður veitir, samsvartit eru kallaðir,
2 Við øllum lítillæti og eyðmjúk- andi við virknaðarfullu virkanina
leika, við langmóði, berandi yvir í mátinum hjá hvørjum parti, ger
øking av likaminum at uppbyggvið hvør øðrum í kærleika ;
3 Strembandi at varðveita ein- ingini av sær sjálvum í kærleika.
17 Hetta sigi eg tessvegna, og
leika Andans í bandi friðarins.
4 Tað er eitt likam, og ein Andi, vitni í Harranum, at tit hiðanfrá
enntá sum tit eru kallaðir í eini gangi ikki sum aðrir Heidningar
ganga, í fáfongd huga teirra,
vón av kallan tykkara ;
5 Ein Harri, ein trúgv, ein dópur, 18 Havandi vitið myrkjað, ver6 Ein Guð og Faðir alra, hvør andi firraðir frá lívi Guðs gjøgner omanfyri alt, og gjøgnum alt, um ta fákunnu sum er í teimum,
vegna blindleika hjarta teirra:
og í tykkum øllum.
7 Men hvørjum og einum av 19 Hvørjir verandi framvið kenokkum er givin náði samsvarandi slu hava givið seg sjálvar yvir at
skendsku, at virka alla óreinsku
við málið av gávu Christs.
8 Hvørsvegna hann sigur, Tá ið við grádugleika.
hann steig upp til hæddar, hann 20 Men tit hava ikki soleiðis
leiddi fangaskap til fanga, og gav lært Christ ;
21 Um so veri at tit havi hoyrt
monnum gávur.
9 (Nú, at hann steig upp, hvat er hann, og havi verið lærdir av hontað uttan at hann eisini steig nið- um, sum sannleikin er í Jesusi :
ur fyrst, inn í hinar lægru partar 22 At tit latast úr viðvíkjandi
hinum fyrra levnaði hin gamla
av jørðini?
10 Hann sum steig niður, er mann, sum er spiltur samsvarandi
hin sami eisini sum steig upp við hinar tølandi lystir ;
langt uppum allar himnar, at 23 Og verða endurnýggjaðir í
anda huga tykkara ;
hann mátti fylla allar lutir.)
11 Og hann gav summar, apost- 24 Og at tit latast í hin nýggja
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verandi rótfestir og grundfestir í
kærleika,
18 Mega vera førir fyri at fata við
øllum heilagum, hvat er breiddin,
og longdin, og dýpdin, og hæddin;
19 Og at kenna kærleika Christs,
sum fer framvið kunnleika, at tit
máttu verða fyltir við allari fylling
Guðs.
20 Nú, honum sum er førur fyri
at gera avbera ríkiliga uppum alt
sum vit biðja um ella hugsa, samsvarandi við ta kraft sum virkar í
okkum,
21 Honum veri dýrd í kirkjuni
við Christi Jesusi, út gjøgnum allar
øldir, verøld uttan enda. A´-men.
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EPHESARAR 5

5 Tí hetta vita tit, at eingin
horkallur, ella óreinur persónur,
ella ágirndarsamur maður, hvør
er ein avgudadýrkari, hevur nakran arv í kongadømi Christs og
Guðs.
6 Latið ongan mann villleiða
tykkum við fáfongdum orðum :
tí uppá grund av hesum lutum
kemur vreiði Guðs uppá ólýdnisbørnini.
7 Verið ikki tit tessvegna luttakarar við teimum.
8 Tí tit vóru einaferð myrkur,
men nú eru tit ljós í Harranum :
gangið sum børn hjá ljósi :
9 (Tí ávøkstur Andans er í allari
góðsku og rættvísi og sannleika ;)
10 Roynandi hvat Harranum er
góðtakiligt.
11 Og havið einkið samfelag
við ófruktsomu verkini av myrkri, men heldur írættasetið teir.
12 Tí tað er skomm enntá at
tala um hasar lutir sum verða
gjørdir av teimum í loyndum.
13 Men allir lutir sum verða
írættasettir verða gjørdir eyðsýndir av ljósinum : tí hvatsumhelst ið
ger eyðsýnt er ljós.
14 Hvørsvegna hann sigur,
Vakna tú sum svevurt, og rís frá
hinum deyðu, og Christus skal
geva tær ljós.
KAPITUL 5
15 Síggið til tá at tit gangi
E R I Ð tit tessvegna eftirfylgj- umhyggiliga, ei sum dárar, men
arar Guðs, eins og kær børn ; sum vísir,
2 Og gangið í kærleika, eins og 16 Leyskeypandi tíðina, av tí
Christus eisini hevur elskað okk- at dagarnir eru óndir.
um, og hevur givið seg sjálvan fyri 17 Hvørsvegna verið tit ikki
okkum ein offurgáva og eitt slátur- óvísir, men skiljandi hvat vilji
offur til Guðs fyri ein søtt-angandi Harrans er.
18 Og verðið ikki druknir við
royk.
3 Men siðloysi, og øll óreinska, víni, hvarí er ólátaskapur ; men
ella ágirnd, latið tað ikki verða verið fyltir við Andanum ;
eingong nevnt tykkara millum, 19 Talandi til tykkar sjálvs
við psálmum og lov-psálmum og
eins og sømir heilagum ;
4 Eiheldur skitinleiki, ella býtt- andaligum songum, syngjandi
islig tala, ella leyslátað skemting, og gerandi melodï í hjørtum
sum eru ikki sømilig : men heldur tykkara fyri Harranum ;
20 Veitandi tøkkir altíð fyri allar
veiting av tøkkum.
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mann, sum eftir Guði er skapaður
í rættvísi og sonnum heilagleika.
25 Hvørsvegna leggjandi av at
ljúgva, tali hvør maður sannleika
við næsta sín: tí vit eru limir hvør
hjá øðrum.
26 Verið tit firtnir, og syndið
ikki : latið ikki sólina fara niður
uppá vreiði tykkara :
27 Eiheldur gevið pláss fyri
djevlinum.
28 Lat hann sum stjól stjala ei
meira: men heldur lat hann streva,
virkandi við hondum sínum tann
lut sum er góður, at hann má hava
at geva til hansara sum tørvar.
29 Latið einkið spilt samskifti
útganga út úr munni tykkara,
men tað sum er gott til nýtslu
uppbyggingar, at tað má tæna
náði innat hoyrarunum.
30 Og gerið ikki hinum heilaga
Anda Guðs sorg, við hvørjum tit
eru innsiglaðir at endurloysingardeginum.
31 Latið allan beiskleika, og
vreiði, og firtni, og ólátaskap,
og illa talu, verða sett burtur frá
tykkum, saman við øllum illvilja :
32 Og verið tit blíðir hvør móti
øðrum, eymhjartaðir, fyrigevandi
hvør øðrum, enntá sum Guð fyri
Christs søk hevur fyrigivið tykkum.
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EPHESARAR 6

Skyldur hjá ektakonum, ektamonnum & sfrv.

lutir til Guðs og Faðirsins í navni
KAPITUL 6
várs Harra Jesu Christs ;
Ø R N, lýðið foreldur tykkara
21 Undirgevandi tykkum sjálví Harranum : tí hetta er rætt.
ar hvør fyri øðrum í ótta Guðs.
22 Ektakonur, undirgevið tykk- 2 Æra faðir tín og móður tína ;
um sjálvar yvirfyri tykkara egnu (hvørt er hitt fyrsta boðið við fyrijáttan ;)
ektamonnum, sum Harranum.
23 Tí ektamaðurin er høvur ekta- 3 At tað má gangast tær væl, og
konunnar, enntá eins og Christus tú mást liva leingi á jørðini.
er høvur kirkjunnar : og hann er 4 Og, tit fedrar, eggið ikki børn
tykkara til vreiðis: men alið tey upp í
frelsari likamsins.
24 Tessvegna eins og kirkjan er uppfostran og formaning Harrans.
undirgivin yvirfyri Christi, soleiðis 5 Tænarar, verið lýdnir mót
veri ektakonurnar fyri sínum egnu teim sum eru meistarar tykkara
samsvarandi við kjøtið, við ótta
ektamonnum í øllum lutum.
25 Ektamenn, elskið ektakonur og bivan, í einfaldni hjarta tykktykkara, enntá eins og Christus ara, sum Christi ;
eisini elskaði kirkjuna, og gav seg 6 Ikki við eygnatænastu, sum
manntoknarar ; men sum tænarsjálvan fyri hana;
26 At hann mátti halga og ar Christs, gerandi vilja Guðs frá
reinsa hana við tváanini av vatni hjartanum ;
7 Við góðum vilja gerandi tænvið orðinum,
27 At hann mátti seta hana fram astu, sum fyri Harranum, og ikki
fyri seg sjálvan ein dýrdsom kirkja, fyri monnum :
ei havandi blett, ella rukku, ella 8 Vitandi at hvønnsumhelst
nakran slíkan lut ; men at hon góðan lut ið nakar maður ger,
hin sama skal hann móttaka
skuldi vera heilag og uttan lýti.
28 Soleiðis áttu menn at elska frá Harranum, hvørt hann veri
ektakonur sínar sum síni egnu trælur ella frælsur.
likam. Hann ið elskar ektakonu 9 Og, tit meistarar, gerið teimum hinar somu lutir, latandi av
sína elskar seg sjálvan.
29 Tí eingin maður nakrantíð hóttan : vitandi at Meistari tykkenn hataði sítt egna kjøt; men ara eisini er í himni ; eiheldur er tað
nørir og fjálgar tað, enntá eins og metan av persónum hjá honum.
10 At enda, brøður mínir, verið
Harrin kirkjuna :
30 Tí vit eru limir av likami sterkir í Harranum, og í kraftini av
hansara, av kjøti hansara, og av mátti hans.
11 Latið tykkum í hin heila herbeinum hansara.
31 Av hesi grund skal maður fara búna Guðs, at tit mega vera førir
frá faðir sínum og móður, og skal fyri at standa ímóti snildarbrøgdverða sameinaður innat ektakonu um djevulsins.
síni, og tey tvey skulu vera eitt kjøt. 12 Tí vit berjast ikki ímóti kjøti
32 Hesin er ein mikil loyndar- og blóði, men ímóti fúrstadømdómur : men eg tali viðvíkjandi um, ímóti máttum, ímóti stjórnarunum av myrkri hesar veraldar,
Christi og kirkjuni.
33 Hóast hetta lat hvønn og ein ímóti andaligari vondsku í høgum
av tykkum fyri seg soleiðis elska plássum.
ektakonu sína enntá sum seg sjálv- 13 Hvørsvegna takið innat tyan ; og ektakonan síggi til at hon kkum hin heila herbúna Guðs,
at tit mega vera førir fyri at standa
virði ektamann sín.
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PHILIPPENSARAR 1

Hin heili herbúni Guðs

ímóti á hinum ónda degi, og
havandi gjørt alt, at standa.
14 Standið tessvegna, havandi
lendar tykkara girdar umkring
við sannleika, og verandi í bróstbrynjuni av rættvísi;
15 Og føtur tykkara skøddar
við fyrireikingini av friðar-gleðiboðskapinum;
16 Framum alt, takandi trúarskjøldurin, við hvørjum tit skulu
vera førir fyri at sløkkja allar hinar
eldsligu ørvar hins illa.
17 Og takið frelsu-hjálmin, og
svørð Andans, hvørt er orð Guðs :
18 Biðjandi altíð við allari bøn
og áheitan í Andanum, og vakandi harat við øllum úthaldni og
umbønan fyri øllum heilagum;
19 Og fyri mær, at mæli má verða
givið mær, at eg má lata upp munn
mín djarvliga, at gera kunnan
loyndardóm gleðiboðskaparins,
20 Fyri hvønn eg eri umboðs-

maður í bondum : at í honum eg
má tala djarvliga, eins og eg átti
at talað.
21 Men at tit eisini mega vita
viðurskiftir míni, og hvussu mær
veit við, Tych´-i-cus, ein háttelskaður bróðir og trúfastur tænari í
Harranum, skal gera kunnar fyri
tykkum allar lutir :
22 Hvønn eg havi sent til tykkara fyri hetta sama endamál, at tit
máttu kenna viðurskiftir okkara,
og at hann mátti ugga hjørtu tykkara.
23 Friður veri til brøðranna,
og kærleiki við trúgv, frá Guði
Faðirinum og Harranum Jesusi
Christi.
24 Náði veri við øllum teim sum
elska Harra váran Jesus Christ í
ærligleika. A´-men.
¶ Skrivaður frá Rom til Eph-e´-sar-anna av
Tych´-i-cus-i.

EPISTIL PAULUSAR APOSTULS
TIL

P H I L I P P E N S A R A N N A.
KAPITUL 1
AU L U S og Timotheus, tænarar Jesu Christs, til alra hinna
heilagu í Christi Jesusi, hvørjir
eru í Philippi, við biskupunum og
deknunum :
2 Náði veri innat tykkum, og
friður, frá Guði Faðir várum, og
frá Harranum Jesusi Christi.
3 Eg takki Guði mínum við
hvørja endurminning um tykkum,
4 Altíð í hvørji bøn míni fyri
tykkum øllum gerandi umbøn við
gleði,
5 Fyri samfelag tykkara í gleðiboðskapinum frá hinum fyrsta
degi inntil nú ;

P

6 Verandi sannførur um sjálvan henda lut, at hann sum hevur
byrjað eitt gott verk í tykkum, vil
útføra tað inntil dag Jesu Christs :
7 Enntá sum tað er sømiligt hjá
mær at hugsa hetta um tykkum
allar, tí eg havi tykkum í hjarta
mínum ; við tað at bæði í bondum
mínum, og í verjingini og staðfestingini av gleðiboðskapinum,
tit allir eru luttakarar í náði míni.
8 Tí Guð er vitni mítt, hvussu
stórliga mær leingist eftir tykkum
øllum í vælvildargoymslum Jesu
Christs.
9 Og hetta biði eg, at kærleiki
tykkara má verða ríkiligur enn
meira og meira í kunnleika og í
allari døming ;
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Kærleiki Paulusar til Philippensaranna

10 At tit mega viðurkenna lutir 23 Tí eg eri í treinging millum
sum eru avbærir ; at tit mega vera tveggja luta, havandi tráan at fara
ærligir og uttan meinboga til dags burtur, og at vera hjá Christi, sum
er nógv betri :
Christs ;
11 Verandi fyltir við ávøkstum 24 Hóast hetta, at verða verandi
rættvísis, hvørjir eru við Jesusi í kjøtinum er meira neyðturviligt
fyri tykkum.
Christi, til dýrdar og prís Guðs.
12 Men eg vildi tit skuldu skilja, 25 Og havandi hetta sannføri,
brøður, at lutirnir sum hendu mær veit eg at eg skal verða verandi
hava fallið út framat fremjingini og halda áfram hjá tykkum øllav gleðiboðskapinum ;
um, fyri tykkara frama og trúar13 So at bond míni í Christi eru gleði ;
eyðsýnd í øllum slottinum, og á 26 At fagnan tykkara má verða
øllum øðrum støðum ;
meira ríkilig í Jesusi Christi fyri
14 Og mangir av brøðrunum í meg við komu míni til tykkara
Harranum, vaksandi treystir av aftur.
bondum mínum, eru nógv meira 27 Einans latið atferð tykkara
djarvir at tala orðið uttan ótta.
vera sum tað sømir gleðiboð15 Summir víst prædika Christ skapi Christs : at hvørt eg komi
enntá av øvund og stríði ; og og síggi tykkum, ella annars
summir eisini av góðum vilja:
verði frástaddur, eg má hoyra um
16 Teir einu prædika Christ av viðurskiftir tykkara, at tit standa
trætnaði, ikki ærliga, hugsandi at fastir í einum anda, við einum
leggja trongslu afturat bondum huga stríðandi saman fyri trúgv
mínum :
gleðiboðskaparins ;
17 Men hinir av kærleika, vit- 28 Og í ongum luti ræðslusligandi at eg eri settur fyri verjingina nir av mótstøðumonnum tykkav gleðiboðskapinum.
ara : hvørt er fyri teimum eitt
18 Hvat tá? ið hvussu er, hvønn týðiligt tekin um undirgang, men
ein hátt, hvørt á kvamsvís, ella í fyri tykkum um frelsu, og tað frá
sannleika, Christus verður præ- Guði.
dikaður ; og harí fegnist eg, ja, og 29 Tí tykkum er tað givið
Christs vegna, ikki einans at
vil fegnast.
19 Tí eg veit at hetta skal koma trúgva á hann, men eisini at líða
út til frelsu mína gjøgnum bøn fyri hansara søk ;
tykkara, og veitingina av Anda 30 Havandi hitt sama stríðið
sum tit sóu í mær, og nú hoyra at
Jesu Christs,
20 Samsvarandi við inniligu er í mær.
væntan mína og vón mína, at
KAPITUL 2
í ongum luti skal eg verða til
skammar, men at við øllum dirvi,
M tað veri tessvegna nøkur
eins og altíð, soleiðis eisini nú,
troyst í Christi, um nøkur
Christus skal verða gjørdur stór- kærleiks uggan, um nakað samur í likami mínum, hvørt tað veri felag Andans, um nakrar vælvildargoymslur og miskunnir,
við lívi, ella við deyða,
21 Tí fyri mær at liva er Christ- 2 Uppfyllið tit gleði mína, at
tit verði líkasinnaðir, havandi hin
us, og at doyggja er vinningur.
22 Men um eg livi í kjøtinum, sama kærleika, verandi av einum
hetta er ávøksturin av strevi mín- samljómi, av einum huga.
um: tó hvat eg skal velja eg veit 3 Latið einkið verða gjørt gjøgnei.
um stríð ella fáfongdar-æru ; men
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Hann biður eftir at teir vaksi í náði

PHILIPPENSARAR 2

í lítillæti av huga lat hvønn meta tykkara, eg frøist, og fegnist við
annan betri enn seg sjálvan.
tykkum øllum.
4 Hyggi ikki hvør maður um 18 Fyri hina somu grund eisini
sínar egnu lutir, men hvør maður frøast tit, og fegnast við mær.
eisini um lutirnar hjá øðrum.
19 Men eg troysti á Harran
5 Latið henda huga vera í tykk- Jesus at senda Timotheus fljótum, sum eisini var í Christi Jesusi : liga til tykkara, at eg eisini má
6 Hvør, verandi í formi Guðs, vera av góðari uggan, tá ið eg veit
helt tað ikki rán at vera javnur við tilstand tykkara.
Guð :
20 Tí eg havi ongan mann líka7 Men gjørdi seg sjálvan av sinnaðan, hvør vil náttúrliga hava
ongum umdømi, og tók uppá seg umsorgan fyri tilstandi tykkara.
formin av einum tænara, og varð 21 Tí allir søkja sítt egna, ikki
gjørdur í líkleika manna :
teir lutir sum eru Jesu Christs.
8 Og verandi funnin í sniði sum 22 Men tit kenna prógvið um
maður, eyðmýkti hann seg sjálvan, hann, at, eins og sonur við faðirog gjørdist lýðin at deyða, enntá inum, hevur hann tænað við mær
deyða krossins.
í gleðiboðskapinum.
9 Hvørsvegna Guð eisini hevur 23 Hann tessvegna vóni eg at
háttliga upphevjað hann, og givið senda í núverandi stund, so skjótt
honum eitt navn sum er omanfyri sum eg skal síggja hvussu tað vil
hvørjum navni :
ganga hjá mær.
10 At fyri Jesu navni hvørt knæ 24 Men eg troysti á Harran at eg
skuldi boyggja seg, av lutum í eisini sjálvur skal koma fljótliga.
himni, og lutum á jørð, og lutum 25 Tó helt eg tað neyðugt at
undir jørðini ;
senda til tykkara E-pa-phro-di´-tus,
11 Og at hvør tunga skuldi bróður mín, og felaga í strevi, og
játta at Jesus Christus er Harri, til hermannafelaga, men sendiboð
dýrdar Guðs Faðirsins.
tykkara, og hann sum tænaði fyri
12 Hvørsvegna, mínir háttelsk- tørvum mínum.
aðu, sum tit hava altíð lýtt, ikki 26 Tí honum longdist eftir tykksum í hjáveru míni einans, men um øllum, og var fullur av tyngd,
nú mikið meira í fráveru míni, av tí at tit høvdu hoyrt at hann
arbeiðið út tykkara egnu frelsu hevði verið sjúkur.
við ótta og bivan.
27 Tí víst var hann sjúkur nær
13 Tí tað er Guð sum virkar í deyða : men Guð hevði miskunn
tykkum bæði at vilja og at gera av við honum ; og ikki við honum
einans, men við mær eisini, at ikki
sínum góða tokka.
14 Gerið allar lutir uttan knarr- eg skuldi hava sorg omaná sorg.
28 Eg sendi hann tí tess meira
anir og keglanir :
15 At tit mega vera ólastandi umhyggiliga, at, tá ið tit síggja
og meinaleysir, synirnir hjá Guði, hann aftur, tit mega fegnast, og
uttan átalu, mitt í eini krókutari og at eg má vera tess minni sorgarrangvørgari tjóð, hvørja millum fullur.
tit skína sum ljósir í heiminum ;
29 Takið ímóti honum tessvegna
16 Haldandi frammi orði lívsins; í Harranum við allari gleði ; og
at eg má fegnast á degi Christs, haldið slíkar í umdømi :
at eg havi ikki runnið til fánýtis, 30 Av tí at fyri verk Christs var
eiheldur arbeitt til fánýtis.
hann nær deyða, ei gevandi gæt17 Ja, og um eg verði ofraður ur um lív sítt, fyri at bøta um tørv
uppiá sláturofri og tænastu trúar tykkara á tænastu mótvegis mær.
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Paulus gevur upp allar lutir fyri Christ

náðað, eiheldur var longu fullKAPITUL 3
komin: men eg fylgi eftir, um at
T enda, brøður mínir, fegnist eg má handtaka tað fyri hvørt
í Harranum. At skriva hinar eg eisini eri handtikin av Christi
somu lutir til tykkara, fyri mær Jesusi.
víst er ikki svárligt, men hjá tykk- 13 Brøður, eg rokni ikki meg
sjálvan at hava handtikið : men
um er tað trygt.
2 Varið tykkum fyri hund- henda eina lut eg geri, gloymandi
um, verið varnir fyri óndum hasar lutir sum eru fyri aftan, og
verkamonnum, verið varnir fyri rættandi fram at hasum lutum
sum eru fyri framman,
sundurskeringini.
3 Tí vit eru umskeringin, sum 14 Strembi eg ímóti markintilbiðja Guð í andanum, og fegn- um fyri sigursgripin av hini høgu
ast í Christi Jesusi, og hava einkið kallan Guðs í Christi Jesusi.
15 Latum okkum tessvegna,
troyst á kjøtið.
4 Tó eg mátti eisini havt troyst so mangir sum veri fullkomnir,
á kjøtið. Um nakar annar maður vera soleiðis sinnaðir : og um í
heldur at hann hevur av hvørjum nøkrum luti tit veri øðrvísi sinnhann mátti troystað á kjøtið, eg aðir, Guð skal opinbera tykkum
enntá hetta.
meira:
5 Umskorin hin áttanda dag, 16 Hóast hetta, hvartil vit hava
av slekt Ísraels, av ætt Benjamins, longu náðað, latum okkum ganga
ein Hebreari av Hebrearunum ; eftir hini somu reglu, latum okkhvat lógina nertir, ein Phariseari ; um íhuga hin sama lut.
6 Viðvíkjandi vandlæti, søkjan- 17 Brøður, verið eftirfylgjarar
di at kirkjuni ; hvat nertir rættvís- saman av mær, og merkið teir
sum ganga soleiðis sum tit hava
ina sum er í lógini, ólastandi.
7 Men hvørjir lutir vóru vinn- okkum til fyridømis.
ingur hjá mær, hasar roknaði eg 18 (Tí mangir ganga, um hvørjar eg havi sagt tykkum ofta, og nú
tap fyri Christ.
8 Ja óivað, og eg rokni allar sigi tykkum enntá grátandi, at teir
lutir bert tap fyri avbærleikan av eru fíggindarnir av krossi Christs :
kunnleikanum til Christs Jesu 19 Hvørs endi er oyðing, hvørs
Harra míns : fyri hvønn eg havi Guð er búkur teirra, og hvørs æra
liðið tapið av øllum lutum, og er í skomm teirra, hvørjir íhuga
rokni teir bert skarn, at eg má jarðiskar lutir.)
20 Tí borgaraskapur okkara
vinna Christ,
9 Og verða funnin í honum, er í himni ; hvaðanfrá eisini vit
ei havandi mína egnu rættvísi, vænta eftir Frelsaranum, Harrasum er av lógini, men hana sum num Jesusi Christi.
er gjøgnum trúgv Christs, ta rætt- 21 Hvør skal umskapa neyðarliga likam okkara, at tað má verða
vísi sum er av Guði við trúgv :
10 At eg má kenna hann, og snikkað líkt dýrdarfulla likami
kraftina av uppreisn hansara, og hansara, samsvarandi við ta virksamfelagið av líðingum hansara, an hvarvið hann er førur fyri
verðandi gjørdur sammyndbarur enntá at undirleggja allar lutir
yvirfyri sær sjálvum.
at deyða hansara ;
11 Um við nøkrum midlum eg
KAPITUL 4
mátti náðað framat uppreisnini av
E S SVE G NA, brøður mínir
hinum deyðu.
kærliga elskaðir og longstir
12 Ikki sum um eg hevði longu
268
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PHILIPPENSARAR 4
lækkaður, og eg veit hvussu at
yvirfloyma: allar staðir og í øllum
lutum eri eg undirvístur bæði at
vera mettur og at vera svangur,
bæði at yvirfloyma og at líða trot.
13 Eg megni gera allar lutir
gjøgnum Christ sum ger meg
sterkan.
14 Hóast hetta, tit hava gjørt
væl, at tit høvdu viðurskiftir við
trongslu mína.
15 Nú, tit Philippensarar vita
eisini, at í byrjanini av gleðiboðskapinum, tá ið eg fór avstað úr
Mac-e-do´-ni-u, hevði eingin kirkja
viðurskiftir við meg hvat viðvíkur geving og móttaking, uttan tit
einir.
16 Tí enntá í Thess-a-lo´-ni-cu
sendu tit einaferð og aftur til neyðsyn mína.
17 Ikki av tí at eg trái eina
gávu : men eg trái ávøkst sum
kann verða ríkiligur til tykkara
rokning.
18 Men eg havi alt, og havi ríkiligt : tað er fult hjá mær, havandi
móttikið av E-pa-phro-di´-tus-i teir
lutir sum vórðu sendir frá tykkum, ein anga av søtum royki, eitt
sláturoffur góðtakiligt, væl toknandi fyri Guði.
19 Men Guð mín skal uppfylla
allan tørv tykkara samsvarandi
við ríkdómar sínar í dýrd við
Christi Jesusi.
20 Nú, Guði og Faðir várum veri
dýrd um ævir og ævir. A´-men.
21 Heilsið hvørjum heilagum í
Christi Jesusi. Brøðurnir sum eru
hjá mær lata heilsa tykkum.
22 Øll tey heilagu lata heilsa
tykkum, serliga tey sum eru av
húshaldi Cæsars.
23 Náði várs Harra Jesu Christs
veri við tykkum øllum. A´-men.

Apostulin fegnast um gávumildni teirra

eftir, gleði mín og krúna, soleiðis
standið fastir í Harranum, mínir
kærliga elskaðu.
2 Eg trábiði Eu-o´-di-as, og trábiði Syn-ty´-che, at tær veri av
hinum sama sinni í Harranum.
3 Og eg bøni teg eisini, sanna
okfelaga, hjálp teimum kvinnum
sum arbeiddu við mær í gleðiboðskapinum, við Clementi eisini, og
við øðrum starvsfeløgum mínum,
hvørs nøvn eru í lívsins bók.
4 Fegnist í Harranum altíð : og
aftur sigi eg, Fegnist.
5 Latið spaklyndi tykkara vera
kunnugt øllum monnum. Harrin
er fyri hond.
6 Verið sútfullir fyri ongum
luti ; men í hvørjum luti við bøn
og áheitan, við takkarveitan, latið umbønir tykkara verða gjørdar kunnar Guði.
7 Og friður Guðs, sum fer framum alt skil, skal varðveita hjørtu
tykkara og hugar, gjøgnum Christ
Jesus.
8 At enda, brøður, hvørjirsumhelst lutir ið eru sannir, hvørjirsumhelst lutir ið eru ærligir, hvørjirsumhelst lutir ið eru rættvísir,
hvørjirsumhelst lutir ið eru reinir, hvørjirsumhelst lutir ið eru
elskuligir, hvørjirsumhelst lutir ið
eru av góðum ummæli; um tað veri
nøkur dygd, og um tað veri nakað
prís vert, hugsið um hesar lutir.
9 Teir lutir, sum tit hava bæði
lært, og tikið við, og hoyrt, og sæð
í mær, gerið : og Guð friðar skal
vera við tykkum.
10 Men eg frøddist í Harranum
stórliga, at nú endiliga umsorgan
tykkara fyri mær hevur blomstrað
aftur ; í hvørjum tit vóru eisini vandnir, men tykkum vantaði føri.
11 Ikki at eg tali í mun til tørv : tí
eg havi lært, í hvørjisumhelst støðu
eg eri, harvið at vera nøgdur.
12 Eg veit bæði hvussu at vera

¶ Hann varð skrivaður til Philippensaranna frá Rom av E-pa-phro-di´-tus-i.
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EPISTIL PAULUSAR APOSTULS
TIL

C OL OS S E N S A R A N N A.
hansara, at allari tolmóð og langKAPITUL 1
móð við gleðifyllsemi ;
A U L U S , ein apostul Jesu 12 Veitandi Faðirinum tøkkir,
Christs við vilja Guðs, og sum hevur gjørt okkum hóskiligar at vera luttakarar í arvi hinna
Timotheus bróðir vár,
2 Til hinna heilagu og trúføstu heilagu í ljósi :
brøðra í Christi sum eru í Co-los´- 13 Hvør hevur útfríað okkum
se : Náði veri innat tykkum, og frá mátti myrkursins, og hevur
friður, frá Guði Faðir várum og yvirført okkum inn í kongadømi
kæra Sonar síns :
Harranum Jesusi Christi.
3 Vit veita tøkkir til Guðs og 14 Í hvørjum vit hava endurFaðirs várs Harra Jesu Christs, loysing gjøgnum blóð hansara,
enntá fyrigevingina av syndum :
biðjandi altíð fyri tykkum,
4 Síðan vit hoyrdu um trúgv 15 Hvør er mynd hins ósjónliga
tykkara á Christ Jesus, og um Guðs, hin fyrstiføddi hvørs skapkærleikan sum tit hava til alra nings:
16 Tí av honum vórðu allir lutir
hinna heilagu,
5 Fyri ta vón sum er løgd av skapaðir, sum eru í himni, og
til tykkara í himni, um hvørja tit sum eru á jørð, sjónligir og ósjónhoyrdu áður í sannleiksorði gleði- ligir, hvørt teir veri trónir, ella
harradømir, ella fúrstadømir, ella
boðskaparins ;
6 Hvørt er komið til tykkara, máttir ; allir lutir vórðu skapaðir
eins og tað er í øllum heiminum ; av honum, og fyri hann:
og ber fram ávøkst, sum tað ger 17 Og hann er áður enn alleisini í tykkum, síðan tann dag ar lutir, og av honum allir lutir
tit hoyrdu um tað, og kendu náði hanga saman.
18 Og hann er høvur likamGuðs í sannleika :
7 Sum tit eisini lærdu av Ep´-a- sins, kirkjunnar : hvør er byrjanin,
phras-i, kæra samtænara okkara, hin fyrstiføddi frá hinum deyðu ;
hvør er fyri tykkum ein trúfastur at í øllum lutum hann mátti hava
hina fremstu støðu.
tænari Christs ;
8 Hvør eisini kunngjørdi okkum 19 Tí tað hóvaði Faðirinum at
í honum øll fylling skuldi búgva ;
kærleika tykkara í Andanum.
9 Fyri hesa grund eisini, síðan 20 Og, havandi gjørt frið gjøgntann dag vit hoyrdu tað, halda vit um blóð krossar hansara, við honikki uppat at biðja fyri tykkum, og um at gera allar lutir sáttar við seg;
at tráa at tit máttu verða fyltir við við honum, sigi eg, hvørt teir veri
kunnleikanum til vilja hansara í lutir á jørð, ella lutir í himni.
21 Og tykkum, sum vóru einaøllum vísdómi og andaligum skili ;
10 At tit máttu ganga verdigir ferð fremmandgjørdir og fíggindav Harranum at øllum tokka, ver- ar í huga tykkara við vondum verkandi ávakstasamir í hvørjum góð- um, tó nú hevur hann endursónað
um verki, og vaksandi í kunnleika- 22 Í likami kjøts hansara gjøgnum deyða, at seta tykkum fram
num til Guðs ;
11 Styrktir við øllum mátti, heilagar og ólastiligar og óatfinnisamsvarandi við dýrdarfullu kraft ligar í eygsjón hansara:
270
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Paulus lýsir hin sanna Christ

COLOSSENSARAR 1, 2

23 Um tit haldi áfram í trúnni
grundfestir og støðugir, og verði
ikki fluttir burt frá vón gleðiboðskaparins, sum tit hava hoyrt, og
sum varð prædikaður fyri hvørjum skapningi sum er undir himni ;
hjá hvørjum eg Paulus eri gjørdur
ein tænari ;
24 Hvør nú fegnist í líðingum
mínum fyri tykkum, og fylli upp
tað sum vantar á av trongslum
Christs í kjøti mínum, fyri likams
hansara søk, sum er kirkjan:
25 Hjá hvørji eg eri gjørdur ein
tænari, samsvarandi við trúarhúshald Guðs sum er givið til mín
fyri tykkum, at uppfylla orð Guðs;
26 Enntá loyndardómurin sum
hevur verið fjaldur frá øldum og
frá ættum, men nú er gjørdur eyðsýndur fyri heilagu hansara:
27 Fyri hvørjum Guð vildi gera
kunnugt hvat er ríkdómurin av
hesum loyndarmáli millum Heidninganna ; sum er Christus í
tykkum, dýrdar-vónin:
28 Hvønn vit prædika, ávarandi hvønn mann, og lærandi hvønn
mann í øllum vísdómi ; at vit
mega seta fram hvønn mann fullkomnan í Christi Jesusi :
29 Hvarframat eg eisini strevist,
stríðandi samsvarandi við virkan
hansara, sum virkar í mær máttugliga.

maður skuldi tølt tykkum við
lokkandi orðum.
5 Tí tó eg veri meg frástaddur
í kjøtinum, tó eri eg hjá tykkum í
andanum, fagnandi og skoðandi
tykkara ordan, og støðufastleikan
av trúgv tykkara á Christ.
6 Eins og tit hava tessvegna tikið
ímóti Christi Jesusi Harranum,
soleiðis gangið tit í honum :
7 Rótfestir og bygdir upp í honum, og støðufestir í trúnni, eins og
tit hava verið lærdir, og verðandi
ríkiligir í henni við takkarveitan.
8 Varið tykkum, at ikki nakar
maður hertaki tykkum gjøgnum
heimspeki og fáfongda villu, eftir
siðvenju manna, eftir barnalærdómum heimsins, og ikki eftir
Christi.
9 Tí í honum býr øll fylling
Guddómsins likamliga.
10 Og tit eru fullførdir í honum, sum er høvdið hjá øllum
fúrstadømi og mátti :
11 Í hvørjum tit eisini eru
umskornir við teirri umskering
gjørd uttan hendur, í úrlating likami kjøts-syndanna við umskering Christs :
12 Grivnir við honum í dópi,
í hvørjum tit eisini eru risnir við
honum gjøgnum trúgv útføringar
Guðs, hvør hevur reist hann frá
hinum deyðu.
13 Og tykkum, verandi deyðir
KAPITUL 2
í syndum tykkara og óumskering
Í eg vildi at tit vitstu hvat kjøts tykkara, hevur hann livandimikið stríð eg havi fyri tykk- gjørt við honum, havandi fyrium, og fyri teir í La-o-di-ce´-u, og givið tykkum allar misgerðir ;
fyri so mangar sum hava ikki sæð 14 Slettandi út hondskriftina
av fyriskipanum sum var ímóti
andlit mítt í kjøtinum ;
2 At hjørtu teirra máttu verða okkum, sum var andstøðis okkuggað, verðandi knýtt saman í kær- um, og tók hana burtur, neglandi
leika, og at øllum ríkidømi av hini hana til kross hansara ;
fullu sannføring av skili, til ásann- 15 Og havandi avvápnað fúrstaingina av loyndardómi Guðs, og dømir og máttir, helt hann sýning
av teim opinlýsliga, stórsigrandi
Faðirsins, og Christs ;
3 Í hvørjum eru fjaldir allir dýr- yvir teimum í honum.
16 Latið ongan mann tessgripir vísdóms og kunnleika.
4 Og hetta sigi eg, at ikki nakar vegna døma tykkum í mati, ella í
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COLOSSENSARAR 3

Formaning til vælvildar & eyðmjúkleiks

6 Fyri hvørja luta søk vreiði
Guðs kemur á børn ólýdnisins :
7 Í hvørjum tit eisini gingu eina
ferð, tá ið tit livdu í teimum.
8 Men nú eisini tit leggið av alt
hetta ; øði, vreiði, illvilja, Guðsspottan, skitna samtalu út úr
munni tykkara.
9 Ljúgvið ikki hvør fyri øðrum,
við tað at tit hava latist úr hinum
gamla manni við gerðum hansara;
10 Og hava latist í hin nýggja
mann, sum verður endurnýggjaður í kunnleika eftir mynd hansara
sum skapaði hann:
11 Hvar tað er hvørki Grikki ella
Jødi, umskering ella óumskering,
Barbari, Scy´-th-i, trælur ella frælsur : men Christus er alt, og í øllum.
12 Latist í tessvegna, sum hinir
útvaldu Guðs, heilagu og háttelskaðu, innangoymslur av miskunnum, góðsku, lítillæti av sinni, eyðmjúkleika, langmóð ;
13 Berandi yvir við hvør øðrum, og fyrigevandi hvør øðrum,
um nakar maður havi eitt kærumál ímóti nøkrum : enntá eins og
Christus fyrigav tykkum, soleiðis
eisini gerið tit.
14 Og omanfyri allar hesar lutir
latist í vælvild, sum er bandið av
fullkominleika.
15 Og latið frið Guðs ráða í
KAPITUL 3
hjørtum tykkara, til hvørs eisini
M tit tá veri risnir við Christi, tit eru kallaðir í einum likami ; og
søkið hasar lutir sum eru fyri verið tit takksamir.
oman, hvar Christus situr við 16 Latið orð Christs dvøljast í
tykkum ríkliga í øllum vísdómi ;
høgru hond Guðs.
2 Setið alsk tykkara á lutir fyri lærandi og áminnandi hvør annan
við psálmum og lov-psálmum og
oman, ikki á lutir á jørðini.
3 Tí tit eru deyðir, og lív tykkara andaligum songum, syngjandi við
náði í hjørtum tykkara til Harrans.
er fjalt við Christi í Guði.
4 Tá ið Christus, hvør er lív okk- 17 Og hvatsumhelst ið tit geri í
ara, skal birtast, tá skulu tit eisini orði ella gerningi, gerið alt í Harrans Jesu navni, veitandi tøkkir til
birtast við honum í dýrd.
5 Deyðið tessvegna limir tykk- Guðs og Faðirsins við honum.
ara sum eru uppiá jørðini ; sið- 18 Ektakonur, undirgevið tykkloysi, óreinsku, ómátaliga yndan, um sjálvar yvirfyri tykkara egnu
illa lyst, og ágirnd, sum er av- ektamonnum, sum tað er hóskiligt
í Harranum.
gudadýrkan:
272

drekka, ella hvat viðvíkur einum
halgidegi, ella um nýmánan, ella
um sabbatsdagarnar :
17 Hvørji eru ein skuggi av
komandi lutum ; men likamið er
Christs.
18 Latið ongan mann tøla
tykkum frá sigursprísi tykkara í
fríviljugari eyðmýkt og tilbiðjan
av einglum, treingjandi inn í teir
lutir sum hann hevur ikki sæð,
fáfongdarliga uppblásin av sínum
kjøtliga huga,
19 Og ei haldandi Høvdið, frá
hvørjum alt likamið við liðum og
bondum fáandi nering tænaða, og
bundið saman, veksur við vøkstri
Guðs.
20 Hvørsvegna um tit veri deyðir við Christi frá barnalærdómum
heimsins, hví, sum um tit livdu í
heiminum, eru tit undirgivnir fyri
reglugerðum,
21 (Nem ikki við; smakka ikki ;
handfar ikki ;
22 Hvørji øll eru fyri at týnast
við nýtsluni ;) eftir boðum og doctrïnum manna?
23 Hvørjir lutir víst hava eitt
sýni av vísdómi í vilja-tilbiðjan, og
eyðmýkt, og vanrøking av likaminum ; ikki í nakrari æru til nøktingina av kjøtinum.
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Skyldur ektakona, ektamanna, barna & sfrv. COLOSSENSARAR 4

19 Ektamenn, elskið ektakonur
tykkara, og verið ikki beiskir ímóti
teimum.
20 Børn, lýðið foreldur tykkara í øllum lutum : tí hetta er væl
toknandi yvirfyri Harranum.
21 Fedrar, eggið ikki børn
tykkara til firtnis, at ikki tey verði
mótfallin.
22 Tænarar, lýðið í øllum lutum
meistarum tykkara samsvarandi
kjøtinum ; ikki við eygnatænastu,
sum manntoknarar ; men í einfaldleika av hjarta, óttandi Guð :
23 Og hvatsumhelst ið tit geri,
gerið tað hjartaliga, sum fyri Harranum, og ikki yvirfyri monnum ;
24 Vitandi at av Harranum tit
skulu móttaka endurgjaldið av arvinum: tí tit tæna Harranum Christi.
25 Men hann sum ger órætt
skal móttaka fyri tað órætta sum
hann hevur gjørt : og har er eingin
meting av persónum.
KAPITUL 4
EISTARAR, gevið tænarum
tykkara tað sum er rætt og
rættvíst ; vitandi at tit eisini hava
ein Meistara í himni.
2 Haldið áfram í bøn, og vakið í
hini somu við takkarveitan ;
3 Við øllum tí biðjandi eisini fyri
okkum, at Guð vildi upplata okkum einar dyr av mælsku, at tala
loyndardóm Christs, fyri hvønn
eg eri eisini í bondum:
4 At eg má gera hann eyðsýndan, eins og eg átti at talað.
5 Gangið í vísdómi mótvegis
teim sum eru fyri uttan, leyskeypandi tíðina.
6 Latið talu tykkara vera altíð
við náði, kryddaða við salti, at tit
mega vita hvussu tit áttu at svara
hvørjum manni.
7 Allan tilstand mín skal Tych´-icus kunngera tykkum, hvør er ein
háttelskaður bróðir, og ein trúfastur
tænari og samtænari í Harranum:

M

8 Hvønn eg havi sent til tykkara
fyri hitt sama endamál, at hann
mátti vita tilstand tykkara, og
ugga hjørtu tykkara ;
9 Við O-nes´-i-mus-i, einum trúføstum og háttelskaðum bróðuri,
hvør er ein av tykkum. Teir skulu
gera kunnar tykkum allar lutir
sum eru gjørdir her.
10 A-ris´-tar-chus samfangi mín
letur heilsa tykkum, og Marcus,
systirsonur hjá Barnabasi, (viðvíkjandi hvørjum tit móttóku
boð : um hann komi til tykkara,
takið ímóti honum ;)
11 Og Jesus, sum er kallaður
Justus, hvørjir eru av umskeringini. Hesir einans eru samarbeiðarar mínir at kongadømi Guðs,
sum hava verið mær ein troyst.
12 Ep´-a-phras, hvør er ein av
tykkum, ein tænari Christs, letur
heilsa tykkum, altíð strevandi
inniliga fyri tykkum í bønum, at
tit mega standa fullkomnir og
fullførir í øllum vilja Guðs.
13 Tí eg beri honum frágreiðing, at hann hevur mikið vandlæti
fyri tykkum, og teimum sum eru í
La-o-di´-ce-u, og teimum í Hi-er-a´po-lis.
14 Lukas, hin háttelskaði lækni,
og De´-mas, lata heilsa tykkum.
15 Heilsið brøðrunum sum eru
í Laodiceu, og Nym´-phas-i, og
kirkjuni sum er í húsi hansara.
16 Og tá ið hesin epistil er lisin
tykkara millum, berið so í bandi
at hann verði lisin eisini í kirkju
La-o-di-ce´-anna ; og at tit líkaleiðis
lesa epistilin frá La-o-di´-ce-u.
17 Og sig til Ar´-chip-pus-ar,
Gev gætur eftir teirri tænastu sum
tú hevurt móttikið í Harranum,
at tú uppfylli hana.
18 Heilsanin við hondini á mær
Paulusi. Minnist til bond míni.
Náði veri við tykkum. A´-men.
¶ Skrivaður frá Rom til Colossensaranna
av Tych´-i-cus-i og O-nes´-i-mus-i.
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HIN FYRRI

EPISTIL PAULUSAR APOSTULS
TIL

T H E S S A LO N I CA R A N N A.
frá hinum deyðu, enntá Jesusi,
KAPITUL 1
sum útfríaði okkum frá hini komAULUS, og Sil-va´-nus, og andi vreiðini.
Timotheus, til kirkju ThessKAPITUL 2
a-lo´-ni-car-anna sum er í Guði
Í tit sjálvir, brøður, vita innFaðirinum og í Harranum Jesusi
gongd okkara inn at tykkum,
Christi : Náði veri innat tykkum,
og friður, frá Guði Faðir várum, at hon var ikki í fáfongd :
2 Men enntá eftir at vit høvdu
og Harranum Jesusi Christi.
2 Vit veita tøkkir til Guðs altíð liðið frammanundan, og vórðu
fyri tykkum allar, nevnandi tykk- skammiliga viðfarnir, sum tit vita,
í Philippi, vóru vit djarvir í Guði
um í bønum okkara ;
3 Meðan vit minnast uttan íhald okkara at tala tykkum gleðiboðverk tykkara av trúgv, og arbeiði skap Guðs við miklum stríði.
av kærleika, og tolmóð av vón á 3 Tí formaning okkara var ikki av
váran Harra Jesus Christ, í eyg- villu, ella av óreinsku, ella av sviki :
4 Men eins og vit vórðu loyvdir
sjón Guðs og Faðirs várs ;
4 Vitandi, háttelskaðu brøður, av Guði at verða settir í álit við
gleðiboðskapinum, enntá soleiðis
útveljing tykkara av Guði.
5 Tí gleðiboðskapur okkara kom tala vit ; ikki sum toknandi monnikki til tykkara í orði einans, men um, men Guði, sum roynir hjørtu
eisini í kraft, og í Heilaga Anda- okkara.
num, og í miklari vissu ; eins og 5 Tí hvørki á nøkrum sinni
tit vita hvørsháttar menn vit vóru brúktu vit lifrandi orð, sum tit
vita, ella eitt skálkaskjól av girnd ;
tykkara millum fyri tykkara søk.
6 Og tit gjørdust eftirfylgjarar av Guð er vitni :
okkum, og av Harranum, havandi 6 Ella av monnum søktu vit
tikið við orðinum í miklari líðing, æru, eiheldur av tykkum, ella tá av
øðrum, tá ið vit kundu havt verðið
við gleði av Heilaga Andanum :
7 So at tit vóru fyrimyndir fyri byrðusamir, sum apostlar Christs.
øllum sum trúgva í Mac-e-do´-ni-u 7 Men vit vóru mildir tykkara millum, enntá sum ein dadda
og A-chai´-u.
8 Tí frá tykkum ljóðaði út orð hjúklar børn síni :
Harrans, ikki bert í Mac-e-do´-ni-u 8 Soleiðis verandi alsksliga tráiog A-chai´-u, men eisini á hvørjum ligir um tykkum, vóru vit viljugir
staði ið trúgv tykkara mótvegis at hava tillutað tykkum, ikki gleðiGuði er spreidd umkring ; so at boðskap Guðs einans, men eisini
okkara egnu sálir, av tí at tit vóru
okkum tørvar ikki at tala nakað.
9 Tí teir sjálvir sýna um okkum okkum kærir.
hvørsháttar inngongd vit høvdu 9 Tí tit minnast, brøður, strev
innat tykkum, og hvussu tit vendu okkara og stríð : tí strevandi nátt
til Guðs frá avgudum at tæna og dag, av tí at vit vildu ikki vera
nøkrum tykkara kravsamir, præhinum livandi og sanna Guði ;
10 Og at vænta eftir Syni hans- dikaðu vit tykkum gleðiboðskap
ara frá himni, hvønn hann reisti Guðs.
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Um prædikan Paulusar

I. THESSALONICARAR 1-3

10 Tit eru vitni, og Guð eisini,
KAPITUL 3
hvussu heilagliga og rættvísliga
og ólastiliga vit háttaðu okkum
V Ø R S V E G N A tá ið vit
tykkara millum sum trúgva:
kundu ikki longur halda tað
11 Sum tit vita hvussu vit út, hildu vit tað gott at vera eftirformanaðu og uggaðu og áløgdu latnir í Athen aleinair ;
hvørjum og einum av tykkum, 2 Og sendu Timotheus, bróður
sum ein faðir ger við børn síni.
okkara, og tænara Guðs, og sam12 At tit vildu ganga verdig- arbeiðara okkara í gleðiboðskapi
ir av Guði, hvør hevur kallað Christs, at grundfesta tykkum, og
tykkum til kongadømis síns og at ugga tykkum viðvíkjandi trúgv
dýrdar.
tykkara:
13 Fyri hesa grund eisini takka 3 At eingin maður skuldi verða
vit Guði uttan íhald, av tí at, tá ið vikaður av hesum líðingunum : tí
tit tóku ímóti orði Guðs sum tit tit sjálvir vita at vit eru tilskilaðir
hoyrdu av okkum, tóku tit ikki hartil.
ímóti tí sum mannaorði, men sum 4 Tí sanniliga, tá ið vit vóru hjá
tað er í sannleika, orð Guðs, sum tykkum, vit søgdu tykkum frammvirknaðarsamliga virkar eisini í anundan at vit skuldu líða trongtykkum sum trúgva.
slu; enntá sum tað bar á, og tit vita.
14 Tí tit, brøður, gjørdust eftir- 5 Fyri hesa grund, tá ið eg
fylgjarar av kirkjum Guðs sum í kundi ikki longur halda tað út,
Judæu eru í Christi Jesusi : tí tit sendi eg fyri at vita trúgv tykkeisini hava liðið líkar lutir av ty- ara, at ikki við onkrum midlum
kkara egnu landsmonnum, enntá freistarin havi freistað tykkum, og
sum teir hava av Jødunum :
arbeiði okkara verði til fánýtis.
15 Hvørjir bæði drópu Harran 6 Men nú tá ið Timotheus kom
Jesus, og sínar egnu prophetar, og frá tykkum til okkara, og bar okkhava søkt at okkum ; og teir tokn- um góð tíðindir um trúgv tykkara
ast ikki Guði, og eru andstøðis og vælvild, og at tit hava góða
mót øllum monnum :
endurminning um okkum altíð,
16 Sýtandi okkum at tala til tráandi stórliga at síggja okkum,
Heidninganna, at teir máttu verð- sum vit eisini at síggja tykkum :
ið frelstir, at fylla upp syndir sínar 7 Tessvegna, brøður, vórðu vit
altíð : tí vreiðin er komin uppá teir uggaðir um tykkum í allari líðing
til hins ytsta.
okkara og neyð við trúgv tykkara:
17 Men vit, brøður, verandi 8 Tí nú liva vit, um tit standi
tiknir frá tykkum í eina stutta tíð fastir í Harranum.
í hjástøðu, ikki í hjarta, royndu 9 Tí hvørja tøkk kunnu vit veita
tess meira ríkiliga at síggja andlit til Guðs aftur fyri tykkum, fyri
tykkara við miklari tráan.
alla ta frøi við hvørji vit frøast fyri
18 Hvørsvegna vit vildu havt tykkara sakir frammi fyri Guði
komið til tykkara, enntá eg Paul- okkara;
us, eina ferð og aftur ; men Satan 10 Nátt og dag biðjandi ovurforðaði okkum.
hondsliga at vit máttu sæð andlit
19 Tí hvat er vón okkara, ella tykkara, og máttu fullkomnað tað
gleði, ella fagnaðar-krúna? Eru sum vantar á í trúgv tykkara?
ikki enntá tit í nærveru várs Harra 11 Nú, Guð sjálvur og Faðir okkJesu Christs við komu hansara?
ara, og Harri okkara Jesus Christ20 Tí tit eru æra okkara og us, beini veg okkara innat tykkum.
gleði.
12 Og Harrin geri tykkum at
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I. THESSALONICARAR 4, 5
vaksa og ríkast í kærleika hvør
mótvegis øðrum, og mótvegis øllum monnum, enntá sum vit eru
mótvegis tykkum :
13 Til tess endamáls hann má
grundfesta hjørtu tykkara ólastilig í heilagleika frammi fyri Guði,
enntá Faðir várum, við komu
várs Harra Jesu Christs við øllum
heilagu hansara.

Viðvíkjandi aðru komu Christs

11 Og at tit studeri at vera stillir, og at gera egna virki tykkara,
og at arbeiða við egnu hondum
tykkara, eins og vit buðu tykkum ;
12 At tit mega ganga ærliga
mótvegis teim sum eru fyri uttan,
og at tit mega hava trot á ongum
luti.
13 Men eg vildi ikki havt tykkum at vera óvitandi, brøður, viðvíkjandi teim sum sova, at tit
syrgi ei, enntá eins og aðrir sum
hava onga vón.
14 Tí um vit trúgva at Jesus
doyði og reis aftur, enntá so teir
eisini sum sova í Jesusi vil Guð
føra við honum.
15 Tí hetta siga vit tykkum
við orði Harrans, at vit sum eru
á lívi, og verða verandi framat
komu Harrans skulu ikki verða
fyrri enn teir sum sova.
16 Tí Harrin sjálvur skal stíga
niður frá himni við einum rópi,
við rødd erka-eingilsins, og við
basúnu Guðs : og hinir deyðu í
Christi skulu rísa fyrst :
17 Tá skulu vit sum eru á lívi
og eru eftir, verða ryktir upp saman við teim í skýggjunum, at møta
Harranum í luftini : og so skulu
vit ævir vera hjá Harranum.
18 Hvørsvegna troystið hvør
annan við hesum orðum.

KAPITUL 4
ARUMFRAMT so bøna vit
tykkum, brøður, og formana
tykkum við Harran Jesus, at eins
og tit hava móttikið av okkum
hvussu tit áttu at ganga og at
toknast Guði, soleiðis tit vildu ríkast meir og meir.
2 Tí tit vita hvørji boð vit góvu
tykkum við Harranum Jesusi.
3 Tí hesin er vilji Guðs, enntá
halgan tykkara, at tit skuldu halda
tykkum frá siðloysi :
4 At hvør og ein av tykkum
skuldi vita hvussu at ognast ker
sítt í heilagleika og heiðuri ;
5 Ikki í girndarfýsni, enntá eins
og Heidningarnir sum kenna ikki
Guð :
6 At eingin maður fari framum
og svíki bróður sín í nøkrum máli :
av tí at Harrin er hevnarin av øllum slíkum, eins og vit eisini hava
fyrifram ávarað tykkum og vitnað.
KAPITUL 5
7 Tí ei hevur Guð kallað oss til
óreinleiks, men til heilagleiks.
E N um tíðirnar og tíðar8 Hann tessvegna sum vanvirðskeiðini, brøður, hava tit
ir, vanvirðir ikki mann, men Guð, ongan tørv at eg skrivi tykkum.
hvør eisini hevur givið okkum sín 2 Tí tit sjálvir vita fullkomiliga,
at dagur Harrans so kemur sum
heilaga Anda.
9 Men hvat viðvíkur bróður- ein tjóvur á nátt.
ligum kærleika tørvar tykkum ikki 3 Tí tá ið teir skulu siga, Friðat eg skrivi tykkum : tí tit sjálvir ur og tryggleiki ; tá kemur bráderu lærdir av Guði at elska hvør lig oyðilegging uppá teir, eins og
annan.
verkir uppá eina konu við barn ;
10 Og víst gera tit tað mótveg- og teir skulu ikki komast undan.
is øllum brøðrunum sum eru í all- 4 Men tit, brøður, eru ikki í
ari Mac-e-do´-ni-u: men vit bøna myrkri, at tann dagur skuldi komtykkum, brøður, at tit taki til meir ið óvart á tykkum sum ein tjóvur.
og meir ;
5 Tit eru allir børnini av ljósi,
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I I. THESSALONICARAR 1

Ymsar fyriskipanir

og børnini av deginum : vit eru
ikki av náttini, ella av myrkri.
6 Tessvegna latum okkum ikki
sova, sum aðrir gera ; men latum
okkum vaka og vera edrúir.
7 Tí teir sum sova sova um náttina ; og teir sum veri druknir eru
druknir um náttina.
8 Men latum okkum sum eru
av deginum, vera edrúir, latandi
okkum í bróstbrynju trúar og kærleiks ; og fyri hjálm, frelsu-vónina.
9 Tí Guð hevur ikki fyriskipað okkum til vreiðis, men at lutast frelsu við Harra várum Jesusi
Christi,
10 Hvør fyri okkum doyði, at,
hvørt vit vaka ella sova, vit skuldu
liva saman við honum.
11 Hvørsvegna uggið tykkum
sjálvar saman, og uppbyggið hvør
annan, enntá sum tit eisini gera.
12 Og vit bøna tykkum, brøður, at kenna teir sum streva tykkara millum, og eru yvir tykkum í
Harranum, og áminna tykkum ;
13 Og at meta teir sera háttliga
í kærleika, vegna verks teirra. Og
haldið frið tykkara millum.
14 Nú, vit formana tykkum,
brøður, ávarið teir sum eru óstýrligir, uggið hinar hugveiku,
styðjið hinar veiku, verið tolnir
mótvegis øllum monnum.

15 Síggið til at eingin løni nøkrum manni ilt fyri ilt ; men ævir
fylgið tí sum er gott, bæði millum tykkar sjálvs, og fyri øllum
monnum.
16 Fegnist ævir meir.
17 Biðið uttan íhald.
18 Í øllum lutum veitið tøkkir :
tí hesin er vilji Guðs í Christi
Jesusi viðvíkjandi tykkum.
19 Sløkkið ikki Andan.
20 Vanmetið ikki propheteringar.
21 Roynið allar lutir ; haldið fast
á tí sum er gott.
22 Haldið tykkum frá allari útsjónd av illum.
23 Og sjálvasti Guð friðar halgi
tykkum heilvegis; og eg biði Guð at
heilu andi og sál og likam tykkara
verði varðveidd ólastandi framat
komu várs Harra Jesu Christs.
24 Trúfastur er hann sum kallar
tykkum, hvør eisini vil gera tað.
25 Brøður, biðið fyri okkum.
26 Heilsið øllum brøðrunum við
einum heilagum kossi.
27 Eg áleggi tykkum við Harran
at hesin epistil verði lisin fyri øllum heilagu brøðrunum.
28 Náði várs Harra Jesu Christs
veri við tykkum. A´-men.
¶ Hin fyrri epistil til Thess-a-lo´-nic-ar-anna
varð skrivaður frá Athen.

HIN SEINNI

EPISTIL PAULUSAR APOSTULS
TIL

T H E S S A LO N I CA R A N N A.
3 Vit eru bundnir til tess at takka
KAPITUL 1
Guði altíð fyri tykkum, brøður,
AULUS, og Sil-va´-nus, og Ti- sum tað er sámiligt, av tí at trúgv
motheus, til kirkju Thess-a- tykkara veksur ovurhondsliga, og
lo´-ni-car-anna í Guði Faðir várum vælvild hvørs og eins tykkar alra
og Harranum Jesusi Christi :
hvør móti øðrum ríkast ;
2 Náði innat tykkum, og friður, 4 So at vit sjálvir rósa okkum í
frá Guði Faðir várum og Harra- tykkum í kirkjum Guðs fyri tolmóð
num Jesusi Christi.
tykkara og trúgv í øllum atsóknum
277
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I I. THESSALONICARAR 2

Viðvíkjandi glatanar-syninum

tykkum við nøkrum midlum: tí
tann dagur skal ikki koma, uttan
tað komi eitt fráfall fyrst, og hasin
maður av synd verði opinberaður,
glatanar-sonurin ;
4 Hvør stendur ímót og hevjar
seg sjálvan uppum alt sum verður kallað Guð, ella sum verður
tilbiðið ; so at hann sum Guð situr
í templi Guðs, lýsandi seg sjálvan
at hann er Guð.
5 Minnast tit ikki, at, tá ið eg var
enn hjá tykkum, eg segði tykkum
hesar lutir?
6 Og nú vita tit hvat heldur
aftur at hann mátti verðið opinberaður í tíð síni.
7 Tí misgerðar-loyndardómurin virkar longu : einans hann hvør
nú heldur aftur vil halda aftur,
inntil hann verði beindur burtur
av veginum.
8 Og tá skal hasin Vondi verða
opinberaður, hvønn Harrin skal
upptæra við anda munns síns, og
skal oyðileggja við bjartleikanum
av komu síni :
9 Enntá hann, hvørs koma er eftir virkan Satans við allari kraft og
tekinum og ljúgvandi undurum,
10 Og við øllum villleiðiligleika
av órættvísi í teimum sum glatast ;
av tí at teir móttóku ikki kærleikan
til sannleikans, at teir máttu verðið frelstir.
11 Og fyri hesa grund skal Guð
senda teimum kraftmikla villu, at
teir skuldu trúgva eini lygn :
12 At teir allir máttu verða
heldømdir sum trúðu ikki sannKAPITUL 2
leikanum, men høvdu hugnað í
Ú, vit bøna tykkum, brøður, órættvísi.
við komu várs Harra Jesu 13 Men vit eru bundnir til tess
Christs, og við savning okkara at veita tøkkir altíð til Guðs fyri
tykkum, háttelskaðu brøður av
saman at honum,
2 At tit verði ikki skjótt skak- Harranum, av tí at Guð hevur frá
aðir í sinni, ella verði órógvaðir, byrjanini útvalt tykkum til frelsu
hvørki við anda, ella við orði, ella gjøgnum halgan Andans og trúgv
við brævi sum frá okkum, sum at sannleikans:
14 At hvørjum hann kallaði
dagur Christs er fyri hond.
3 Latið ongan mann villleiða tykkum við gleðiboðskapi okkara,
278

tykkara og trongslum sum tit
úthalda :
5 Hvørt er eitt eyðsýnt tekin um
rættvísa dóm Guðs, at tit mega
verða taldir verdigir til kongadømis Guðs, fyri hvørt tit eisini líða:
6 Við tað at tað er ein rættvísur
lutur hjá Guði at endurgjalda trongslu til teirra sum órógva tykkum ;
7 Og til tykkara sum verða
trongslaðir hvíld við okkum, tá ið
Harrin Jesus skal verða opinberaður frá himni við sínum máttugu
einglum,
8 Í logandi eldi takandi hevnd á
teir sum kenna ikki Guð, og sum
lýða ikki gleðiboðskap várs Harra
Jesu Christs :
9 Hvørjir skulu verða revsaðir
við ævigt-varandi oyðing frá nærveru Harrans, og frá dýrd kraftar
hansara ;
10 Tá ið hann skal koma fyri at
verða dýrðmettur í sínum heilagu,
og at verða eygleiddur í undran
í øllum teim sum trúgva (av tí at
vitnisburði okkara tykkara millum
varð trúð) á tí degi.
11 Hvørsvegna vit eisini altíð
biðja fyri tykkum, at Guð okkara
vildi rokna tykkum verdigar av hesi
kallan, og uppfylla allan hin góða
tokkan av góðsku síni, og trúarverkið við kraft :
12 At navn várs Harra Jesu
Christs má verða dýrðmett í tykkum, og tit í honum, samsvarandi
við náði Guðs várs og Harrans
Jesu Christs.
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I I. THESSALONICARAR 3

Formaning til støðufastleiks

til lutanina av dýrd várs Harra
Jesu Christs.
15 Tessvegna, brøður, standið
fastir, og haldið tær siðvenjur
sum tit hava verið lærdir, hvørt
við orði, ella epistli okkara.
16 Nú, Harri vár Jesus Christus
sjálvur, og Guð, enntá Faðir vár,
sum hevur elskað oss, og hevur
givið okkum ævigt-varandi troyst
og góða vón gjøgn náði,
17 Uggi hjørtu tykkara, og
grundfesti tykkum í hvørjum
góðum orði og verki.
KAPITUL 3
T enda, brøður, biðið fyri okkum, at orð Harrans má hava
fría kós, og verða dýrðmett, enntá
sum tað er hjá tykkum :
2 Og at vit mega verða útfríaðir
frá órímiligum og vondum monnum : tí allir menn hava ikki trúgv.
3 Men Harrin er trúfastur, hvør
grundfesta skal tykkum, og varðveita tykkum frá illum.
4 Og vit hava vissu í Harranum
viðvíkjandi tykkum, at tit bæði
geri og vilji gera teir lutir sum vit
bjóða tykkum.
5 Og Harrin beini hjørtu tykkara
inn í kærleika Guðs, og inn í hina
tolmóðigu væntan eftir Christi.
6 Nú, vit bjóða tykkum, brøður,
í navni várs Harra Jesu Christs,
at tit taki tykkum aftur frá hvørjum bróðuri sum gongur óreglusamliga, og ei eftir teirri siðvenju
sum hann móttók frá okkum.
7 Tí tit sjálvir vita hvussu tit
áttu at fylgja okkum : tí vit háttaðu
okkum ikki óreglusamliga tykkara
millum ;

A

8 Eiheldur ótu vit breyð nakars
mans fyri einkið ; men arbeiddu
við stríði og strevi nátt og dag, at
vit máttu ikki verða kravsamir fyri
nøkrum tykkara:
9 Ikki av tí at vit hava ikki mátt,
men at gera okkum sjálvar eitt
fyridømi fyri tykkum at fylgja
okkum.
10 Tí enntá tá ið vit vóru hjá
tykkum, hetta buðu vit tykkum,
at um nakar vildi ikki arbeiða,
eiheldur skuldi hann eta.
11 Tí vit hoyra at tað eru summir sum ganga millum tykkara
óreglusamliga, als ikki arbeiðandi, men eru sneytidólgar.
12 Nú, teim sum eru slíkir
bjóða vit og formana við Harra
váran Jesus Christ, at við stillføri
teir arbeiði, og eti sítt egna breyð.
13 Men tit, brøður, verðið ikki
troyttir í vælgering.
14 Og um nakar maður lýði
ikki orði okkara við hesum epistli, merkið tykkum tann mann, og
havið einkið samlag við hann, at
hann má skammast.
15 Tó roknið hann ikki sum ein
fígginda, men áminnið hann sum
ein bróður.
16 Nú, friðar-Harrin sjálvur
gevi tykkum frið altíð á allan hátt.
Harrin veri við tykkum øllum.
17 Heilsan Paulusar við míni
egnu hond, sum er tekinið í hvørjum epistli : soleiðis skrivi eg.
18 Náði várs Harra Jesu Christs
veri við tykkum øllum. A´-men.
¶ Hin seinni epistil til Thessa-lo´-nic-aranna varð skrivaður frá Athen.
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HIN FYRRI

EPISTIL PAULUSAR APOSTULS
TIL

T I MOT H E US A R .
sum er andstaddur heilnæmari
KAPITUL 1
Guðs-læru;
A U LUS , ein apostul Jesu 11 Samsvarandi við hin dýrdChrists við boðinum av Guði sama gleðiboðskap hins signaða
Frelsara várum, og Harra Jesusi Guðs, sum mær varð litin til.
12 Og eg takki Christi Jesusi
Christi, sum er vón okkara ;
2 Til Timotheusar, míns egna Harra várum, hvør gjørt hevur
sonar í trúnni : Náði, miskunn, og meg føran, fyri at hann roknaði
friður, frá Guði Faðir várum og meg trúfastan, setandi meg inn í
tænastuna ;
Jesusi Christi Harra várum.
3 Eins og eg bønaði teg at verða 13 Hvør áður var ein Guðs-spottverandi enn í Eph´-e-sus, tá ið eg ari, og ein atsøkjari, og skaðiligur :
fór inn í Mac-e-do´-ni-u, at tú mátt- men eg vann miskunn, av tí at eg
irt áleggja summum at teir frálæri gjørdi tað fákunnuliga í vantrúgv.
14 Og náði várs Harra var ovuronga aðra Guðs-læru,
4 Eiheldur gevi gætur eftir fábl- honds ríkilig við trúgv og kærleika
um og endaleysum ættartølum, sum er í Christi Jesusi.
sum tæna út spurningar, heldur 15 Henda er ein trúføst framsøgn,
enn gudiliga uppbygging sum er og verdug alla viðtøku, at Christus
Jesus kom inn í heimin at frelsa syndí trúgv : soleiðis ger.
5 Nú, endamál boðsins er væl- arar ; av hvørjum eg eri fremstur.
vild út av einum reinum hjarta, 16 Hvussu enn er fyri hesa grund
og av eini góðari samvitsku, og av vann eg miskunn, at í mær fyrst
Jesus Christus mátti sýna fram
trúgv ófalsaðari :
6 Frá hvørjum summir havan- alla langmóð, fyri eitt mynstur til
di sveimað hava snúð til síðis at teirra sum skuldu hereftir trúgva
á hann til ævigt-varandi lívs.
fáfongdari keglan ;
7 Tráandi at vera frálærarar av 17 Nú, hinum æviga Kongi,
lógini ; skiljandi hvørki hvat teir ódeyðiliga, ósjónliga, hinum einasta vísa Guði, veri heiður og dýrd
siga, ella hvarum teir tvíhalda.
8 Men vit vita at lógin er góð, um ævir og ævir. A´-men.
18 Hesa álegging líti eg tær til,
um ein maður brúki hana lógliga ;
9 Vitandi hetta, at lógin er ikki sonur mín Timotheus, samsvargjørd fyri ein rættvísan mann, men andi við prophetïunum sum fóru
fyri hinar lógleysu og ólýdnu, fyri áður á teg, at tú við teim máttirt
hinar ógudiligu og fyri syndarar, kríggja eina góða krígsførslu ;
fyri vanheilagar og vanvirðarar, fyri 19 Haldandi trúgv, og góða sammyrðarar av fedrum og myrðarar vitsku ; sum summir havandi lagt
burtur viðvíkjandi trúgv hava liðið
av møðrum, fyri manndráparar,
10 Fyri horkallar, fyri teir sum skipbrot :
seyrga seg sjálvar við mannkyni, 20 Av hvørjum er Hy-me-næ´-us
fyri mannatjóvar, fyri lygnar- og Alexander ; hvørjar eg havi givar, fyri meinsvornar persónar, ið upp til Satans, at teir mega læra
og um tað veri nakar annar lutur ikki at Guðs-spotta.
280
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Bøn eigur at verða søgd fyri øllum monnum

I. TIMOTHEUS 1-3

áfram í trúgv og vælvild og heilagKAPITUL 2
leika við hóvsemi.
G formani tessvegna, at, fyrst
KAPITUL 3
av øllum, áheitanir, bønir, fyribønir, og veitan av tøkkum, verði
E NDA er ein sonn framsøgn:
gjørdar fyri øllum monnum ;
Um ein maður trái biskups2 Fyri kongum, og fyri øllum embætið, hann tráar eitt gott verk.
sum eru í myndugleika ; at vit 2 Ein biskupur tá má vera ólastmega føra eitt stilt og friðsamt lív andi, ektamaðurin hjá eini ektaí øllum gudiligleika og ærligleika. konu, árvakin, edrúiligur, av góð3 Tí hetta er gott og góðtakiligt um atburði, givin til gestablídnis,
í eygsjón Guðs várs Frelsara ;
skikkaður at frálæra ;
4 Hvør vil hava allar menn at 3 Ikki givin til víns, eingin sláari,
verða frelstar, og at koma at kunn- ikki grádugur eftir skitnum vinnleikanum til sannleikans.
ingi ; men tolinmóðigur, ikki eitt
5 Tí tað er ein Guð, og ein mill- klandursvætti, ikki ágirndarsamumgongumaður millum Guðs og ur ;
manna, maðurin Christus Jesus ;
4 Ein sum stjórnar væl sínum
6 Hvør gav seg sjálvan eitt egna húsi, havandi børn síni í
loysnargjald fyri allar, at verða undirgivni við allari sómasemi ;
vitnað í rættari tíð.
5 (Tí um ein maður viti ei
7 At hvørjum eg eri innsettur hvussu at stjórna sínum egna
ein prædikumaður, og ein apost- húsi, hvussu skal hann taka sær
ul, (eg tali sannleikan í Christi, og av kirkju Guðs ?)
ljúgvi ikki ;) ein lærari av Heidn- 6 Ikki ein nýumvendingi, at ikki
ingunum í trúgv og sannleika.
verðandi lyftur upp við dramblæti
8 Eg vil tessvegna at menn biðji hann falli inn í fordøming djevulallar staðir, lyftandi upp heilagum sins.
hondum, uttan vreiði og iving.
7 Harafturat má hann hava gott
9 Á líkan hátt eisini, at kvinnur ummæli av teim sum eru fyri uttprýði seg sjálvar í sámiligan klæd- an; at ikki hann falli inn í vanæru
nað, við blúvsemi og hóvsemi ; ei og snerru djevulsins.
við flættaðum hári, ella gulli, ella 8 Líkaleiðis mugu deknarnir
perlum, ella kostsomum skarti,
vera virðiligir, ikki tvítungutir,
10 Men (hvørt sømir kvinnum ikki givnir til nógvs víns, ikki grádjáttandi gudiligleika) við góðum igir eftir skitnum vinningi ;
verkum.
9 Haldandi loyndardóm trúar11 Lat kvinnuna læra í kvirri við innar í eini reinari samvitsku.
allari undirgivni.
10 Og lat hesar eisini fyrst verða
12 Men eg loyvi ikki kvinnu at royndar ; síðan lat teir brúka
frálæra, ella at tilræna myndug- dekna-embætið, verðandi funnir
leika yvir manninum, men at vera ólastandi.
í kvirri.
11 Enntá soleiðis mugu konur
13 Tí Adam varð fyrst mynd- teirra vera virðiligar, ikki baktalaður, síðan Eva.
arar, edrúiligar, trúfastar í øllum
14 Og Adam varð ikki teipaður, lutum.
men kvinnan verðandi teipað var í 12 Lat deknarnar vera ektamisgerðini.
menninir hjá einari ektakonu,
15 Hóast hetta skal hon verða stjórnandi børnum sínum og
frelst í barnaføðing, um tær haldi egnu húsum sínum væl.
281
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I. TIMOTHEUS 4, 5

Í hinum seinnu tíðum verður stórt fráfall

13 Tí teir sum hava brúkt
dekna-embætið væl útvega til sín
sjálvs eina góða støðu, og mikið
dirvi í trúnni sum er á Christ
Jesus.
14 Hesar lutir skrivi eg til tín,
vónandi at koma til tín fljótliga :
15 Men um eg dráli leingi, at tú
mást vita hvussu tú áttirt at hava
atferð tína í húsi Guðs, hvørt er
kirkja hins livandi Guðs, stólpi og
grundvøllur sannleikans.
16 Og uttan umstríðing mikil
er loyndarsómur gudiligleikans :
Guð varð givin til kennar í kjøtinum, rættvísgjørdur í Andanum,
sæddur av einglum, prædikaður
Heidningunum, trúðin á í heiminum, móttikin upp inn í dýrd.

lítið : men gudiligleiki er øllum
lutum gagnligur, havandi fyrijáttan til lívsins sum nú er, og til tess
ið koma skal.
9 Henda er ein trúføst framsøgn, og verdug alla viðtøku.
10 Tí tessvegna bæði strevast vit
og líða vansømd, av tí at vit líta á
hin livandi Guð, hvør er Frelsari
alra manna, serliga teirra sum
trúgva.
11 Hesar lutir bjóð og frálær.
12 Lat ongan mann vanvirða
ungdóm tín ; men ver tú ein fyrimynd hjá teimum trúgvandi, í
orði, í atferð, í vælvild, í anda, í
trúgv, í reinleika.
13 Til eg komi, gev umvartan
til upplesturs, til formaningar,
til Guðs-læru.
14 Vanrøk ikki ta gávu sum er
í tær, sum varð givin tær við prophetïi, við áleggingini av hondum
elstaráðsins.
15 Grunda yvir hesum lutum ;
gev teg sjálvan heilvegis til teirra ;
at framgongd tín má sýnast fyri
øllum.
16 Gev gætur eftir tær sjálvum,
og eftir Guðs-læruni; halt áfram í
teimum : tí við at gera hetta skalt
tú frelsa bæði teg sjálvan, og tey
sum hoyra teg.

KAPITUL 4
Ú, Andin talar týðiliga, at
í hinum seinnu tíðum skulu
summir fara burt frá trúnni, gevandi gætur eftir tølandi andum,
og Guðs-lærum av djevlum ;
2 Talandi lygnir í hykli ; havandi
samvitsku sína brennimerkta við
einum heitum jarni ;
3 Forbjóðandi at giftast, og bjóðandi at fráhalda frá matum, sum
Guð hevur skapað at verða móttiknar við takkarveitan av teim
sum trúgva og kenna sannleikan.
KAPITUL 5
4 Tí hvør ein skapningur Guðs
er góður, og einkið at verða havnARTA ikki ein elsta, men
bøna hann sum ein faðir ; og
að, um tað verði tikið ímóti við
hinar yngru menn sum brøður ;
takkarveitan:
5 Tí tað verður halgað við Guðs 2 Hinar eldru kvinnur sum
møður ; hinar yngru sum systrar,
orði og bøn.
6 Um tú seti brøðurnar í aftur- við øllum reinleika.
minning um hesar lutir, skalt tú 3 Æra einkjur sum eru einkjur í
vera ein góður tænari Jesu Christs, roynd og veru.
nørdur upp í trúar-orðunum og av 4 Men um nøkur einkja havi
góðari Guðs-læru, hvarframat tú børn ella barnabørn, lat tey læra
fyrst at sýna virðing heima, og at
hevurt náað.
7 Men havna vanheilagum og viðurgjalda foreldrum sínum : tí
gamalkvendis fáblum, og ven teg tað er gott og góðtakiligt frammi
fyri Guði.
sjálvan heldur til gudiligleiks.
8 Tí likamlig venjing gagnar 5 Nú, hon sum er einkja í
282
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I. TIMOTHEUS 6

Viðvíkjandi einkjum & elstum

roynd og veru, og stendur einsa- væl verða taldar tvífalda æru verdmøll, lítur á Guð, og heldur áfram ar, serstakliga teir sum strevast í
í áheitanum og bønum nátt og orðinum og Guðs-læru.
dag.
18 Tí skriftin sigur, Tú skalt
6 Men hon sum livir í njóting er ikki múlabinda oksan sum treskdeyð meðan hon livir.
ir út kornið. Og, Verkamaðurin
7 Og hesar lutir gev í álegging, er verdur sítt endurgjald.
at tey mega vera ólastandi.
19 Ímóti einum elsta tak ikki
8 Men um nakar skaffi ikki ímóti ákæru, uttan frammi fyri
fyri sínum egnu, og serstakliga tveimum ella trimum vitnum.
fyri teimum av sínum egna húsi, 20 Teir sum synda harta framhann hevur avnoktað trúnna, og mi fyri øllum, at aðrir eisini mega
er verri enn ein vantrúgvandi.
óttast.
9 Lat ikki einkju verða tikna 21 Eg áleggi tær frammi fyri
uppí talið undir trísinstjúgu ára Guði, og Harranum Jesusi Christi,
gamla, havandi verið ektakonan og hinum útvaldu einglum, at tú
hjá einum ektamanni,
gái eftir hesum lutum uttan at
10 Væl ummæld um fyri góð taka ein framum annan, gerandi
verk ; um hon havi alið upp børn, einkið við partískni.
um hon havi hýst fremmandum, 22 Legg hendur brádliga á ongum hon havi tváað føtur hinna an mann, eiheldur ver luttakari í
heilagu, um hon havi lætt um hini syndunum hjá øðrum monnum :
trongslaðu, um hon havi dúgliga halt teg sjálvan reinan.
fylgt hvørjum góðum verki.
23 Drekk ikki longur vatn, men
11 Men hinar yngru einkjur brúka eitt sindur av víni fyri maga
frávís : tí tá ið tær eru byrjaðar at tíns søk og tínar tíðugu veikleikar.
gerast teymaleysar ímóti Christi, 24 Syndirnar hjá summum
vilja tær giftast ;
monnum eru opinlýsar framman12 Havandi heldøming, av tí undan, farandi undan til dóms ;
at tær hava kastað av sína fyrstu og summum monnum fylgja tær
trúgv.
aftaná.
13 Og við øllum læra tær at vera 25 Líkaleiðis eisini eru góðu
yrkisleysar, flakkandi um frá húsi verkini hjá summum eyðsýnd
til húss ; og ikki bert yrkisleysar, frammanundan ; og tey sum eru
men sleygarar eisini og sneyti- øðrvísi kunnu ikki verða fjald.
vættir, talandi lutir sum tær áttu
KAPITUL 6
ikki.
AT so mangar tænarar sum
14 Eg vil tessvegna at hinar
eru undir okinum rokna
yngru kvinnur giftist, eigi børn,
leiði húsið ; gevi einkið føri til sínar egnu meistarar alla æru
verdar, at navn Guðs og Guðsmótstandarans at tala háðisliga.
15 Tí summar eru longu vendar læra hans verði ikki spottað.
2 Og teir sum hava trúgvandi
til síðis aftaná Satan.
16 Um nakar maður ella kvinna meistarar, lat teir ikki vanvirða
sum trýr havi einkjur, lat tey teir, av tí at teir eru brøður ; men
lætta um hjá teimum, og lat ikki heldur gera teim tænastu, av tí at
kirkjuna verða byrðaða ; at hon teir eru trúfastir og háttelskaðir,
má lætta um hjá teim sum eru luttakarar í ágóðanum. Hesar lutir frálær og formana.
einkjur í roynd og veru.
17 Lat teir elstar sum stjórna 3 Um nakar maður frálæri
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I. TIMOTHEUS 6

Peninga-alskurin er rót als ils

øðrvísi, og ájátti ei til heilnæmra
orða, enntá orða várs Harra Jesu
Christs, og við ta Guðs-læru sum
er samsvarandi við gudiligleika ;
4 Hann er hástórur, vitandi
einkið, men sjúkur eftir spurningum og orðastríðum, av hvørjum
kemur øvund, stríð, útskeldanir,
óndir illgrunar,
5 Rangvørgir orðadráttir av
monnum av spiltum hugum, og
eiðasørir fyri sannleikanum, haldandi at vinningur er gudiligleiki :
frá slíkum hav teg undan.
6 Men gudiligleiki við nøgdsemi er mikil vinningur.
7 Tí vit førdu einkið inn í henda
heim, og tað er víst vit kunnu bera
einkið út.
8 Og havandi mat og klæði latum okkum vera nøgdir harvið.
9 Men teir sum vilja verða ríkir falla inn í freisting og snerru,
og inn í mangar fávitskutar og
skaðiligar girndir, hvørjar søkkja
menn í oyðilegging og glatan.
10 Tí peninga-alskurin er rót
als ils: sum meðan summir girnaðust eftir, teir eru farnir skeivir frá
trúnni, og hava gatað seg sjálvar
ígjøgnum við mongum sorgum.
11 Men tú, O Guðs maður,
flýggja hesar lutir ; og fylg eftir
rættvísi, gudiligleika, trúgv, kærleika, tolinmóði, eyðmjúkleika.
12 Stríð hitt góða trúar-stríð,
legg hald á ævigt lív, hvarframat
tú ert eisini kallaður, og hevurt
viðurkent eina góða játting frammi fyri mongum vitnum.
13 Eg gevi tær álegging í eygsjón Guðs, hvør livandiger allar

lutir, og frammi fyri Christi Jesusi,
hvør frammi fyri Pontiusi Pilatusi
vitnaði eina góða játting ;
14 At tú haldi hetta boð uttan
blett, ólastiligt, inntil birting várs
Harra Jesu Christs :
15 Hvønn í sínum tíðum hann
skal sýna, hvør er hin vælsignaði
og einasti Veldisharri, Kongur
konga, og Harri harra ;
16 Hvør einastur hevur ódeyðiligleika, búgvandi í ljósinum sum
eingin maður kann nærkast at ;
hvønn eingin maður hevur sæð,
ella kann síggja : til hvørs veri
heiður og máttur ævigt-varandi.
A´-men.
17 Álegg teim sum eru ríkir
í hesum heimi, at teir veri ikki
hástórir, ella troysti á óviss ríkidømir, men á hin livandi Guð,
hvør gevur okkum ríkliga allar
lutir at njóta ;
18 At teir geri gott, at teir veri
ríkir í góðum verkum, til reiðar at
útluta, viljugir at deila ;
19 Leggjandi niðurfyri í goymslu til sín sjálvs ein góðan grundvøll ímóti hini komandi tíð, at teir
mega leggja hald á ævigt lív.
20 O Timotheus, varðveit tað
sum tær er litið til, skýggjandi vanheilagar og fáfongdar blabbanir,
og mótstøður av vitinskapi falsliga sokallaðum :
21 Hvønn summir játtandi eru
farnir skeivir viðvíkjandi trúnni.
Náði veri við tær. A´-men.
¶ Hin fyrri til Timotheusar varð skrivaður
í La-o-di-ce´-u, sum er hin fremsti staðurin
av Phry´-gi-u Pa-ca-ti-a´-nu.
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HIN SEINNI

EPISTIL PAULUSAR APOSTULS
TIL

T I MOT H E US A R .
10 Men er nú gjørd eyðsýnd við
KAPITUL 1
birting Frelsara várs Jesu Christs,
AU LUS , ein apostul Jesu hvør hevur tileinkiðsgjørt deyða,
Christs við vilja Guðs, sam- og hevur ført lív og ódeyðiligleika
svarandi við fyrijáttan lívs sum er í ljós gjøgnum gleðiboðskapin:
í Christi Jesusi,
11 At hvørjum eg eri útnevndur
2 Til Timotheusar, míns kær- ein prædikari, og ein apostul, og
liga elskaða sonar: Náði, miskunn, ein lærari av Heidningunum.
og friður, frá Guði Faðirinum og 12 Fyri hvørs skuld eg eisini líði
Christi Jesusi Harra várum.
hesar lutir : hóast hetta skammist
3 Eg takki Guði, hvørjum eg eg ikki : tí eg veit hvørjum eg havi
tæni frá forfedrum mínum við trúð, og eri sannførdur at hann
reinari samvitsku, at uttan íhald er førur fyri at varðveita tað sum
eg havi endurminning um teg í eg havi litið upp til hansara ímóti
bønum mínum nátt og dag ;
hinum degi.
4 Stórliga tráandi at sjá teg, 13 Halt fast tað sniðið á heilverandi minnugur um tár tíni, at nomum orðum, sum tú hevurt
eg má verða fyltur við gleði ;
hoyrt av mær, í trúgv og kærleika
5 Tá ið eg kalli til endurminn- sum er í Christi Jesusi.
ingar hina ófalsaðu trúgv sum er 14 Handa góða lut sum tær
í tær, sum fyrst búði í ommu tíni varð litin til varðveit við Heilaga
Lo´-is, og móður tíni Ev-ni´-cu ; og Andanum sum býr í okkum.
eg eri sannførdur at í tær eisini.
15 Hetta tú veitst, at allir teir
6 Hvørsvegna eg seti teg í sum eru í Asiu veri vendir burtur
endurminning, at tú veki upp frá mær ; av hvørjum eru Phy-gel´ta gávu Guðs, sum er í tær við lus og Her-mo-ge´-nes.
álegging handa mína.
16 Harrin gevi húsi O-nes-i-pho´7 Tí Guð hevur ikki givið rus-ar náði ; tí hann ofta endurokkum andan av ótta ; men av lívgaði meg, og skammaðist ei við
kraft, og av kærleika, og av einum leinkju mína:
sunnum sinni.
17 Men, tá ið hann var í Rom,
8 Skammast tú tessvegna ei við leitaði hann meg upp sera ídnisvitnisburðin um váran Harra, ella liga, og fann meg.
við meg fanga hansara: men ver tú 18 Harrin veiti honum at hann
luttakari í líðingum gleðiboðskap- má finna miskunn av Harranum á
arins samsvarandi Guðs kraft ;
hinum degi : og í hvussu mongum
9 Hvør frelst hevur okkum, og lutum hann tænaði mær í Eph´-ekallað okkum við heilagari kallan, sus, veit tú sera væl.
ikki samsvarandi verkum okkara,
KAPITUL 2
men samsvarandi síni egnu fyriÚ tessvegna, sonur mín, ver
ætlan og náði, sum varð givin
sterkur í náðini sum er í
okkum í Christi Jesusi áður enn
Christi Jesusi.
verøldin byrjaði,
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II. TIMOTHEUS 2

Formaning til støðufastleiks & úthaldnis

2 Og teir lutir sum tú hevurt 15 Studera at sýna teg sjálvan
hoyrt av mær millum mangra viðurkendan yvirfyri Guði, ein
vitna, hinar somu líti tú trúføst- verkamann sum tarvast ikki at
um monnum til, hvørjir vera skammast, rættliga deilandi sundskulu førir fyri at læra aðrar eisini. ur sannleiks-orðið.
3 Tú tessvegna halt út tvør- 16 Men skýggja vanheilagt og
leika, sum ein góður hermaður fáfongt skvaldur : tí teir vilja vaksa
at meiri ógudiligleika.
Jesu Christs.
4 Eingin maður sum kríggjar 17 Og orð teirra vil eta eins og
fløkir seg upp í viðurskiftini av ger ein kolubrandur : av hvørjum
hesum lívi ; at hann má toknast er Hy-me-næ´-us og Phi-le´-tus ;
honum sum hevur útvalt hann 18 Hvørjir viðvíkjandi sannleikat vera hermaður.
anum eru farnir skeivir, sigandi
5 Og um ein maður eisini at uppreisnin er umliðin longu ; og
strembi fyri meistaraheiti, tó velta um koll trúnna hjá summum.
verður hann ei krýndur, uttan 19 Hóast hetta, grundvøllur
hann strembi lógliga.
Guðs stendur tryggur, havandi
6 Bóndin sum arbeiðir eigur hetta innsigli, Harrin kennir teir
fyrstur at verða luttakari í ávøkst- sum eru hansara. Og, Lat hvønn
tann sum nevnir navn Christs
unum.
7 Gev gætur eftir hvat eg sigi ; víkja frá misgerð.
og Harrin gevi tær skyn á øllum 20 Men í einum stórum húsi
eru tað ikki einans ker úr gulli
lutum.
8 Minst til at Jesus Christus av og silvuri, men eisini úr træi og
sáði Dávids varð reistur frá hin- úr leiri ; og summi til heiðurs, og
um deyðu samsvarandi við gleði- summi til vanheiðurs.
21 Um ein maður tessvegna
boðskap mín:
9 Í hvørjum eg líði kvalir, reinski seg sjálvan frá hesum,
sum ein illgerðarmaður, enntáat hann skal verða eitt ker til heiðbondum ; men orð Guðs er ikki urs, halgað, og hóskiligt til nýtslu
bundið.
meistarans, og fyribúgvið at hvørj10 Tessvegna haldi eg út allar um góðum verki.
lutir fyri hinna útvaldu sakir, at tey 22 Flýggja eisini ungdómsligar
mega eisini lutast frelsuna sum er lystir : men fylg rættvísi, trúgv,
í Christi Jesusi við ævigari dýrd.
vælvild, frið, við teim sum kalla
11 Tað er ein trúføst framsøgn: á Harran út úr einum reinum
Tí um vit veri deyðir við honum, hjarta.
skulu vit eisini liva við honum :
23 Men fávitskutar og ólærdar
12 Um vit líða, skulu vit eisini spurningar skýggja, vitandi at teir
ráða við honum : um vit avnokta ala stríðir.
hann, vil hann eisini avnokta 24 Og tænari Harrans má ikki
okkum :
stríða ; men vera mildur yvirfyri
13 Um vit trúgva ikki, hann øllum monnum, skikkaður at fráverður tó verandi trúfastur : hann læra, tolin,
kann ikki avnokta seg sjálvan.
25 Í eyðmjúkleika undirvísandi
14 Um hesar lutir set teir í teim sum seta seg sjálvar ímóti ;
endurminning, áleggjandi teim- um Guð møguliga vilji geva teim
um frammi fyri Harranum at umvending til viðurkenningina av
teir stríði ikki um orð at ongum sannleikanum ;
gagni, men til umkoll-koyringina 26 Og at teir mega koma aftur
fyri seg út úr snerru djevulsins,
av hoyrarunum.
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II. TIMOTHEUS 3, 4

Fíggindar sannleikans

hvørjir eru tiknir til fanga av 13 Men óndir menn og tølarar
skulu vaksa verri og verri, villleiðhonum eftir vilja hansara.
andi, og verðandi villleiddir.
KAPITUL 3
14 Men halt tú áfram í teim
E TTA viti eisini, at í hin- lutum sum tú hevurt lært og ert
um síðstu døgum skulu vorðin sannførdur um, vitandi av
hvørjum tú hevurt lært teir ;
koma váðasamar tíðir.
2 Tí menn skulu vera elskarar 15 Og at frá barni av tú hevurt
síns egna sjálvs, ágirndarsamir, kent hinar heilagu skriftir, sum
reyparar, hugmóðigir, Guðs-spott- eru førar fyri at gera teg vísan til
arar, óhoyriligir móti foreldrum, frelsu gjøgnum trúgv sum er á
Christ Jesus.
ótakksamir, vanheilagir,
3 Uttan náttúrligan alsk, sátt- 16 Øll skrift er givin við íblástri
málabrótarar, falskir ákærarar, av Guði, og er gagnlig til Guðsósærstýrligir, harðligir, vanvirð- læru, til írættasetingar, til rættleiðingar, til undirvísingar í rættvísi :
arar av teim sum eru góðir,
4 Svíkjarar, framlopnir, upp- 17 At Guðs maðurin má vera
blásnir, elskarar av njótingum fullkomin, fullvegis útgjørdur at
øllum góðum verkum.
meira enn elskarar av Guði ;
5 Havandi ein form av gudiligKAPITUL 4
leika, men avnoktandi kraftina av
honum : frá slíkum vend burtur.
G áleggi tær tessvegna frammi
6 Tí av hesum slagi eru teir
fyri Guði, og Harranum Jesusi
sum sníkjast inn í hús, og leiða Christi, hvør døma skal hinar livtil fanga fjákutar kvinnur løddar andi og hinar deyðu við birting
við syndum, leiddar burtur við sína og kongadømi sítt ;
ymsum lystum,
2 Prædika orðið ; ver í klárstøðu
7 Altíð lærandi, og aldri førir í tíð, uttanfyri tíð ; írættaset, harta,
fyri at koma til kunnleikans um formana við allari langmóð og
sannleikan.
Guðs-læru.
8 Nú, eins og Jan´-nes og Jam´- 3 Tí tann tíð vil koma, tá ið teir
bres stóðu ímóti Mósesi, soleiðis vilja ikki úthalda heilnæma Guðsstanda eisini hesir ímóti sannleik- læru; men eftir sínum egnu lystanum : menn av spiltum hugum, um skulu teir hópa til sín sjálvs fráafturrekingar viðvíkjandi trúnni. lærarar, havandi skriðandi oyru ;
9 Men teir skulu ikki fara long- 4 Og teir skulu venda burtur
ur fram : tí dárskapur teirra skal oyrum sín um frá sannleikanum,
verða eyðsýndur øllum monnum, og skulu verða vendir at fáblum.
5 Men vak tú í øllum lutum,
eins og teirra eisini varð.
10 Men tú hevurt til fulnar kent halt út líðingar, ger evangelists
mína Guðs-læru, lívsførslu, enda- verk, ger fult prógv um tænastu
mál, trúgv, langmóð, vælvild, tol- tína.
6 Tí eg eri nú til reiðar at verða
móð,
11 Atsóknir, líðingar, sum komu ofraður, og tíð fráferðar mínar er
til mín í An-ti-o´-chi-u, í I-co´-ni- fyri hond.
um, í Lys´-tru ; hvørjar atsóknir 7 Eg havi barst ein góðan bareg útstóð : men út úr teim øllum daga, eg havi fullført skeið mítt,
Harrin útfríaði meg.
eg havi varðveitt trúnna:
12 Ja, og allir sum vilja liva 8 Hiðanfrá er tað goymd niðurgudiliga í Christi Jesusi skulu líða fyri til mín ein krúna av rættvísi,
atsókn.
sum Harrin, hin rættvísi dóm287
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TITUS 1

Neyðugu førleikar kirkjutænaranna

arin, skal geva mær á hinum degi :
og ikki til mín einans, men øllum
teimum eisini sum elska birting
hansara.
9 Ger ídni títt at koma brátt til
mín:
10 Tí De´-mas hevur yvirgivið
meg, havandi elskað henda núverandi heim, og er farin avstað
til Thess-a-lo´-ni-cu ; Cres´-cens til
Galatiu, Titus yvirat Dalmatiu.
11 Einans Lukas er hjá mær.
Tak Markus, og før hann við tær :
tí hann er gagnligur hjá mær fyri
tænastuna.
12 Og Tych´-i-cus havi eg sent til
Eph´-e-sus.
13 Kápuna sum eg eftirlæt í
Tro´-as hjá Carpusi, tá ið tú kemurt, hav við tær, og bøkurnar, men
serliga skinnbøkurnar.
14 Alexander koparsmiður gjørdi
mær nógv ilt : Harrin endurgjaldi
honum samsvarandi verkum hans.
15 Fyri hvørjum ver tú varin
eisini ; tí hann hevur stórliga staðið ímóti orðum okkara.
16 Við fyrsta rættarsvar mítt
stóð eingin maður hjá mær, men
allir menn yvirgóvu meg : eg biði

Guð at tað má ikki verða lagt til
teirra rokning.
17 Hóast hetta, Harrin stóð hjá
mær, og styrkti meg ; at við mær
prædikanin mátti verða til fulnar
kend, og at allir Heidningarnir
máttu hoyra : og eg varð útfríaður
út úr munni ljónsins.
18 Og Harrin skal útfría meg
frá hvørjum illum verki, og vil
varðveita meg framat himinska
kongadømi sínum : til hvørs veri
dýrd um ævir og ævir. A´-men.
19 Heilsa Priscu og A-quil´-as-i,
og húshaldi O-nes-iph-o´-rus-ar.
20 E-ras´-tus varð verandi í Corinth : men Tro´-ph-i-mus havi eg
latið eftir í Mi-le´-tum sjúkan.
21 Ger ídni títt at koma áðrenn
vetur. Eu´-bu-lus letur heilsa tær,
og Pu´-dens, og Li´-nus, og Claudia,
og allir brøðurnir.
22 Harrin Jesus Christus veri
við anda tínum. Náði veri við
tykkum. A´-men.
¶ Hin seinni epistil til Timotheusar, innsettur hin fyrsti biskupur í kirkju Eph-es´ar-anna, varð skrivaður frá Rom, tá ið
Paulus varð førdur fram fyri Nero hina
aðru ferðina.

EPISTIL PAULUSAR TIL

T I T US A R .
4 Til Titusar, míns egna sonKAPITUL 1
ar eftir hini felags trúgv: Náði,
AU LUS, ein tænari Guðs, miskunn, og friður, frá Guði
og ein apostul Jesu Christs, Faðirinum og Harranum Jesusi
samsvarandi við trúnna hjá Guðs Christi Frelsara várum.
útvaldu, og viðurkenningina av 5 Fyri hesa grund læt eg teg
sannleikanum sum er eftir gudi- eftir á Cretoy, at tú skuldirt seta
í rættlag teir lutir sum vanta í, og
ligleika ;
2 Í vón um ævigt lív, hvørt Guð, innseta elstar í hvørjum staði, eins
sum kann ikki ljúgva, fyrijáttaði og eg hevði fyriskipað tær :
6 Um nakar veri ólastandi, ektaáður enn verøldin byrjaði ;
3 Men hevur í sínum tíðum eyð- maðurin hjá einari ektakonu, havsýnt orð sítt gjøgnum prædikan, andi trúføst børn ikki ákærd fyri
sum mær er litin til samsvarandi óryggjuskap ella óstýrlig.
7 Tí ein biskupur má vera ólastvið boð Guðs Frelsara várs ;
288
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Hvussu vit eiga at liva í hesi núverandi verøld

TITUS 2

3 Hinar aldraðu kvinnur líkaleiðis, at tær veri í atferð sum sømir heilagleika, ikki falskir ákærarar,
ikki givnar til nógvs víns, frálærarar av góðum lutum ;
4 At tær mega læra hinar ungu
kvinnur at vera edrúiligar, at
elska ektamenn sínar, at elska
børn síni,
5 At vera hóvligar, kýskar, passarar við hús, góðar, lýdnar fyri
sínum egnu ektamonnum, at orð
Guðs verði ikki Guðs-spottað.
6 Ungar menn somuleiðis formana at vera edrúiliga sinnaðir.
7 Í øllum lutum sýnandi teg
sjálvan eitt mynstur um góð verk :
í Guðs-læru sýnandi óspiltleika,
sómasemi, ærligleika,
8 Heilnæma talu, sum kann ikki
verða fordømd ; at hann sum er av
hinum mótsatta parti má skammast, havandi einkið ilt at siga um
tykkum.
9 Formana tænarar at vera lýdnir sínum egnu meistarum, og at
toknast teim væl í øllum lutum ; ei
svarandi aftur ;
10 Ei drýggjandi, men sýnandi
allan góðan trúskap ; at teir mega
prýða Guðs-læru Guðs Frelsara
várs í øllum lutum.
11 Tí náði Guðs sum viðførir
frelsu er birt fyri øllum monnum,
12 Lærandi okkum at, avnoktandi ógudiligleika og veraldligar
lystir, vit skuldu liva edrúiliga,
rættvísiliga, og gudiliga, í hesi
núverandi verøld ;
13 Væntandi eftir hini sælu
vón, og hini dýrdsomu birting
hins mikla Guðs og Frelsara várs
Jesusi Christs ;
KAPITUL 2
14 Hvør gav seg sjálvan fyri okkE N tala tú teir lutir sum um, at hann mátti endurloysa okksøma heilnæmari Guðs- um frá allari misgerð, og reinsa
sær sjálvum eitt seregið fólk, vandlæru :
2 At hinir aldraðu menn veri lætið um góð verk.
edrúiligir, virðuligir, hóvsamir, 15 Hesar lutir tala, og formana,
heilnæmir í trúgv, í vælvild, í og harta við øllum myndugleika.
Lat ongan mann vanvirða teg.
tolmóði.
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andi, sum umsjónarmaður Guðs ;
ikki sjálvráðin, ikki skjótt firtin,
ikki givin til víns, eingin sláari,
ikki givin til skitins vinnings ;
8 Men ein elskari av gestablídni,
ein elskari av góðum monnum,
edrúiligur, rættvísur, heilagur,
fráhaldandi ;
9 Haldandi fast hitt trúfasta
orðið sum hann er vorðin lærdur,
at hann má vera førur fyri við heilnæmari Guðs-læru bæði at áminna
og at sannføra andmælararnar.
10 Tí tað eru mangir óstýrligir
og fáfongdir tosarar og villarar,
serliga teir av umskeringini :
11 Hvørs munnar mugu verða
teptir, hvørjir endavenda heil hús,
frálærandi lutir sum teir áttu ikki,
fyri skitins vinnings søk.
12 Ein av teimum, enntá ein
prophetur av teirra egnu, segði,
Cretoyingarnir eru altíð lygnarar,
ónd beist, seinir búkar.
13 Hesin vitnisburður er sannur.
Hvørsvegna harta teir hvassliga,
at teir mega verða heilnæmir í
trúnni ;
14 Ei gevandi gætur eftir Jødiskum fáblum, og boðum av
monnum, sum snúgva frá sannleikanum.
15 Hinum reinu allir lutir eru
reinir : men teim sum eru dálkaðir og vantrúgvandi er einkið
reint ; men enntá hugur teirra og
samvitska er dálkað.
16 Teir vátta at teir kenna Guð ;
men í verkum teir avnokta hann,
verandi andstyggiligir, og ólýdnir,
og at hvørjum góðum verki afturrekingar.
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PHILEMON

Paulus gongur í forbøn fyri Onesimusi

KAPITUL 3
E G G teim í huga at vera
undirgivnir fyri fúrstadømum
og máttum, at lýða stýrismenn, at
vera til reiðar til hvørs góðs verks,
2 At tala ilt um ongan mann,
at vera eingir ófriðarkroppar, men
mildir, sýnandi alla spakføri yvirfyri øllum monnum.
3 Tí vit sjálvir eisini vóru einaferð fávitskutir, ólýdnir, villleiddir, tænandi ymsum girndum og
njótingum, livandi í illvilja og
øvund, hatursfullir, og hatandi
hvør annan.
4 Men eftir at góðska og kærleiki Guðs Frelsara várs mótvegis
monnum birtist,
5 Ikki av rættvísisverkum sum
vit hava gjørt, men samsvarandi
við miskunn sína frelsti hann okkum, við tváanini av endurføðing,
og endurnýggjan av Heilaga Andanum ;
6 Hvønn hann úthelti á okkum
ríkiliga gjøgnum Jesus Christ
Frelsara váran ;
7 At verandi rættvísgjørdir við
náði hansara, vit skuldu verða
gjørdir arvingar samsvarandi við
vónina um ævigt lív.
8 Henda er ein trúføst framsøgn,

L

og hesar lutir vil eg at tú staðfesti
støðugliga, at teir sum hava trúð
á Guð máttu verið vandnir um at
halda uppi góð verk. Hesir lutir
eru góðir og monnum gagnligir.
9 Men skýggja fávitskutar spurningar, og ættartøl, og trætur, og
stríðingar um lógina ; tí tey eru
ógagnlig og fáfongd.
10 Ein mann sum er ein ranglærari eftir hina fyrstu og aðru
ávaring avvís;
11 Vitandi at hann sum er slíkur
er rangvørgur, og syndar, verandi
dómfeldur av sær sjálvum.
12 Tá ið eg skal senda Artemas
til tín, ella Tych´-i-cus, ver íðin at
koma til mín til Ni-co-po´-lis : tí eg
havi avrátt har at vetra.
13 Før løgfrøðingin Ze´-nas og
A-pol´-los á ferð teirra ídnisliga, at
einkið verði vantandi teimum.
14 Og lat okkara eisini læra
at halda uppi góð verk fyri neyðsynligar nýtslur, at teir veri ikki
ófruktsamir.
15 Allir sum eru hjá mær lata
heilsa tær. Heilsa teimum sum
elska okkum í trúnni. Náði veri
við tykkum øllum. A´-men.
¶ Hann varð skrivaður til Titusar, innsettur hin fyrsti biskupur hjá kirkju Cretoyinga, frá Ni-co-po´-lis í Mac-e-do´-ni-u.

EPISTIL PAULUSAR TIL

P H I L E M O N S.
4 Eg takki Guði mínum, nevnandi teg altíð í bønum mínum,
5 Hoyrandi um kærleika tín
kærliga elskaða, og arbeiðsfelaga, og trúgv, sum tú hevurt mótvegis
2 Og til okkara háttelskaðu Apph- Harranum Jesusi, og mótvegis
i-u, og Ar-chip-pus-ar, hermanna- øllum heilagum ;
felaga okkara, og til kirkjunnar í 6 At samfelagið av trúgv tíni má
gerast árinssamt við viðurkenninghúsum tínum :
3 Náði til tykkara, og friður, frá ini av hvørjum góðum luti sum er í
Guði Faðir várum og Harranum tykkum í Christi Jesusi.
7 Tí vit hava mikla gleði og
Jesusi Christi.
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HEBREARAR 1

Christus langt omanfyri einglarnar

troyst í kærleika tínum, av tí at
vælvildargoymslur hinna heilagu
eru endurfrískaðar við tær, bróðir.
8 Hvørsvegna, tó eg kundi verið mikið djarvur í Christi at álagt
tær tað sum er hentugt,
9 Tó fyri kærleiks søk eg heldur
bøni teg, verandi slíkur ein sum
Paulus hin aldraði, og nú eisini
ein fangi Jesu Christs.
10 Eg bøni teg fyri son mín
O-nes´-i-mus, hvønn eg havi gitið í
bondum mínum :
11 Sum í farnari tíð var tær ógagnligur, men nú gagnligur hjá
tær og hjá mær :
12 Hvønn eg havi sent aftur : tú
tessvegna tak ímóti honum, tað er,
mínum egnu vælvildargoymslum:
13 Hvønn eg vildi havt hildið
aftur hjá mær, at í staði tínum
hann mátti havt tænað mær í
bondum gleðiboðskaparins :
14 Men uttan hug tín vildi eg
einkið gera ; at góðgerð tín skuldi
ikki vera sum var tað av neyðsyn,
men viljugliga.
15 Tí møguliga fór hann tessvegna burt í eina tíð, at tú skuldirt taka ímót honum um ævir ;
16 Ikki nú sum einum tænara,
men omanfyri einum tænara, einum bróðuri háttelskaðum, serliga

hjá mær, men hvør mikið meira
tær, bæði í kjøtinum, og í Harranum?
17 Um tú rokni meg tessvegna
ein lagsmann, tak ímót honum
sum mær sjálvum.
18 Um hann havi órættað teg,
ella skyldar tær okkurt, set tað á
rokning mína ;
19 Eg Paulus havi skrivað tað
við míni egnu hond, eg vil endurgjalda tað : veri alt so, eg sigi ei við
teg hvussu tú skyldart mær enntá
teg sjálvan umframt.
20 Ja, bróðir, lat meg hava frøi av
tær í Harranum : endurfríska vælvildargoymslur mínar í Harranum.
21 Havandi álit á lýdni títt skrivaði eg tær, vitandi at tú vilt eisini
gera meira enn eg sigi.
22 Men afturat øllum fyrireika
mær eisini eitt tilhald : tí eg líti á
at gjøgnum bønir tykkara eg skal
verða givin tykkum.
23 Tað lata heilsa tær Ep´-a-phras,
samfangi mín í Christi Jesusi ;
24 Marcus, A-ris´-tar-chus, De´mas, Lucas, arbeiðsfelagar mínir.
25 Náði várs Harra Jesu Christs
veri við anda tykkara. A´-men.
¶ Skrivaður frá Rom til Phi´-le-mon-s av
O-nes´-i-mus-i, einum tænara.

EPISTIL PAULUSAR APOSTULS
TIL

H E B R E A R A N NA.
3 Hvør, verandi bjartleikin av
KAPITUL 1
dýrd hansara, og úttrykkiliga myndU Ð, hvør mangar ferðir og á in av persóni hansara, og haldanymsar hættir talaði í farnari di uppi øllum lutum við orðinum
tíð til fedranna við prophetunum, av kraft síni, tá ið hann hevði við
2 Hevur í hesum síðstu døgum sær sjálvum reinskað syndir okktalað til okkara við Syni sínum, ara, settist niður við høgru hond
hvønn hann skipað hevur arvinga Hátignarinnar á hæddini ;
alra luta, við hvørjum eisini hann 4 Verandi gjørdur so mikið
gjørdi verøldirnar ;
mætari enn einglarnir, eftirsum
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HEBREARAR 2

Hví Christus tók á seg mannliga náttúru

2 Tí um orðið talað við einglum
var støðufast, og hvørt misbrot og
ólýdni móttók eitt rættvíst lønar
endurgjald ;
3 Hvussu skulu vit komast
undan, um vit vansketta so mikla
frelsu ; sum í fyrstani byrjaði at
verða talað av Harranum, og varð
staðfest okkum av teimum sum
hoyrdu hann ;
4 Guð eisini berandi teim
vitnisburð, bæði við tekinum
og undurum, og við ymsum
kraftaverkum, og gávum Heilaga Andans, samsvarandi við
egna vilja sín ?
5 Tí einglunum hevur hann
ikki lagt í undirlagni tann heimin
ið koma skal, hvarum vit tala.
6 Men ein á einum ávísum staði
vitnaði, sigandi, Hvat er maður,
at tær kemur hann til hugs ? ella
menniskjusonurin, at tú vitjart
hann?
7 Tú gjørdirt hann lítið lægri
enn einglarnar ; tú krýndirt hann
við dýrd og æru, og settirt hann
yvir verkum handa tína:
8 Tú hevurt lagt allar lutir í
undirlagni undir føtur hans. Tí
við tað at hann legði alt í undirlagni undir hann, eftirlæt hann
einkið sum er ikki lagt undir hann.
Men nú síggja vit ikki enn allar
lutir lagdar undir hann.
9 Men vit síggja Jesus, hvør
gjørdur varð lítið lægri enn einglarnir fyri líðingina av deyða, krýndan við dýrd og æru ; at hann við
náði Guðs skuldi smakka deyða
fyri hvønn mann.
10 Tí tað sømdi honum, fyri
hvønn eru allir lutir, og við hvørjum eru allir lutir, í at føra mangar
synir til dýrdar, at gera upphavsKAPITUL 2
mannin til frelsu teirra fullkomnESSVEGNA áttu vit at givið an gjøgnum líðingar.
tess meira gjølla gætur eftir 11 Tí bæði hann sum halgar og
teim lutum sum vit hava hoyrt, teir sum verða halgaðir eru allir
at ikki á nøkrum sinni vit skuldu av einum : fyri hvørja grund hann
ikki skammast at kalla teir brøður,
latið teir gloppið.
292
hann hevur við arvi lutast eitt
meiri avbært navn enn teir.
5 Tí við hvønn av einglunum
segði hann á nøkrum sinni, Tú
ert Sonur mín, henda dag havi
eg gitið teg ? Og aftur, Eg vil vera
fyri honum ein Faðir, og hann
skal vera fyri mær ein Sonur?
6 Og aftur, tá ið hann leiðir inn
hin frumgitna inn í heimin, sigur
hann, Og lat allar einglar Guðs
tilbiðja hann.
7 Og um einglarnar sigur hann,
Hvør ið ger einglar sínar andar,
og tænarar sínar ein loga av eldi.
8 Men við Sonin sigur hann,
Tróna tín, O Guð, er um ævir og
ævir : ein veldissproti av rættvísi
er veldissproti kongadømis tíns.
9 Tú hevurt elskað rættvísi, og
hatað misgerð ; tessvegna Guð,
enntá tín Guð, hevur salvað teg
við gleðis-oljuni uppum felagar
tínar.
10 Og, tú, Harri, í byrjanini
hevurt lagt grundvøll jarðarinnar ; og himnarnir eru verkini av
hondum tínum:
11 Teir skulu ganga undir ; men
tú verðurt verandi ; og teir allir
skulu gerast gamlir eins og ger
eitt klæði ;
12 Og sum ein kappa skalt tú
balla teir saman, og teir skulu
verða umskiftir : men tú ert hin
sami, og ár tíni skulu ikki víkja.
13 Men til hvørs av einglunum
segði hann á nøkrum sinni, Sit við
høgru hond mína, inntil eg geri
fíggindar tínar fótskammul tín?
14 Eru teir ikki allir tænandi
andar, sendir fram at tæna fyri
teir sum skulu verða arvingar til
frelsu?

T

HEILAGA_BIBLIA_NT.indd 292

02-07-2010 18:45:54

Vandin við vantrúgv

HEBREARAR 3

12 Sigandi, Eg vil kunngera
navn títt brøðrum mínum, mitt í
kirkjuni vil eg syngja tær prís.
13 Og aftur, Eg vil seta álit mítt
á hann. Og aftur, Sí, eg og tey
børn sum Guð hevur givið mær.
14 Við tað tá at børnini eru
luttakarar í kjøti og blóði, sjálvur
hann eisini tók somuleiðis lut í hinum sama ; at gjøgnum deyða hann
mátti oyðileggja hann sum hevði
máttin av deyða, tað er, djevulin ;
15 Og útfría teir sum gjøgnum
ræðslu fyri deyða vóru alla lívstíð
sína undirlagdir fyri trældómi.
16 Tí sanniliga tók hann ikki á
seg náttúru eingla ; men hann tók
á seg sáð Ábrahams.
17 Hvørsvegna tað í øllum lutum tørvaði honum at verða gjørdur líkur brøðrum sínum, at hann
mátti vera ein miskunnsamur og
trúfastur høvuðsprestur í lutum
hoyrandi til Guðs, at gera endursóning fyri syndir fólksins.
18 Tí í at sjálvur hann hevur
liðið, verðandi freistaður, er hann
førur fyri at vera til hjálpar teimum sum verða freistaðir.

ein tænari, fyri ein vitnisburð
um teir lutir sum fóru at verða
talaðir aftaná ;
6 Men Christus sum sonur yvir
egna húsi hansara; hvørs hús vit
eru, um vit halda fast treystið
og fagnaðin av vónini óvikaðum
framat endanum.
7 Hvørsvegna (eins og Heilagi
Andin sigur, Í dag, um tit vilja
hoyra rødd hansara,
8 Herðið ikki hjørtu tykkara,
eins og í tirringini, á freistingardeginum í oyðimørkini :
9 Tá ið fedrar tykkara freistaðu
meg, royndu meg, og sóu verkini
hjá mær fjøruti ár.
10 Hvørsvegna eg varð harmaður við ta ætt, og segði, Teir altíð fara skeivir í hjørtum sínum ;
og teir hava ikki kent vegir mínar.
11 So eg svór í vreiði míni, Teir
skulu ikki ganga inn til hvíldar
mínar.)
12 Gevið gætur, brøður, at ikki
tað veri í nøkrum tykkara eitt ónt
vantrúar-hjarta, í at fara burtur
frá hinum livandi Guði.
13 Men formanið hvør annan
dagliga, meðan tað eitur Í dag ; at
KAPITUL 3
ikki nakar tykkara verði herðaður
V Ø R S V E G N A , heilagu gjøgnum svikafullsemið hjá synd.
brøður, luttakarar í hini him- 14 Tí vit eru gjørdir luttakarar
insku kallan, umhugsið Apostulin í Christi, um vit halda byrjanina
og Høvuðsprestin av játtan okk- av treysti okkara støðufast framara, Christ Jesus ;
at endanum ;
2 Hvør var trúfastur móti hon- 15 Meðan tað verður sagt, Í dag
um sum skipaði hann, eins og um tit vilja hoyra rødd hansara,
eisini Móses var trúfastur í øllum herðið ikki hjørtu tykkara, eins og
húsi hansara.
í tirringini.
3 Tí hesin maður varð taldur 16 Tí summir, tá ið teir høvdu
verdugur meiri dýrd enn Móses, hoyrt, tirraðu : hvussu enn er ikki
so mikið sum hann hvør bygt allir sum komu út úr Egyptalandi
hevur húsið hevur meiri heiður við Mósesi.
enn húsið.
17 Men við hvørjar varð hann
4 Tí hvørt hús verður bygt av harmaður fjøruti ár ? var tað ikki
onkrum manni ; men hann sum við teir sum høvdu syndað, hvørs
allar lutir bygdi er Guð.
ræ fullu í oyðimørkini ?
5 Og Móses sanniliga var trú- 18 Og til hvørja svór hann at teir
fastur í øllum húsi hansara, sum skuldu ikki ganga inn til hvíldar
293
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HEBREARAR 4, 5

Hvíld hins Christna nádd við trúgv

hansara, uttan til teirra sum trúðu vegna at ganga inn í ta hvíldina,
ikki ?
at ikki nakar maður falli eftir hin19 So vit síggja at teir kundu ikki um sama vantrúar fyridømi.
ganga inn uppá grund av vantrúgv. 12 Tí orð Guðs er livandi, og
máttmikið, og hvassari enn nakað
KAPITUL 4
tvíeggjað svørð, gatandi enntá til
ATUM okkum tessvegna ótt- skiljingina sundur av sál og anda,
ast, at ikki, ein fyrijáttan ver- og av liðunum og mergi, og er ein
andi eftirlatin okkum um at ganga greinari av hugsanum og ráðum
inn til hvíldar hansara, nakar av hjartans.
tykkum skuldi tóktst at koma til 13 Eiheldur er tað nakar skapningur sum er ikki eyðsýndur fyri
korts av tí.
2 Tí okkum varð gleðiboðskap- eygsjón hans : men allir lutir eru
urin prædikaður, eins væl sum naknir og upplatnir eygum hansteimum : men tað orð prædikað ara, við hvønn vit hava at gera.
gagnaði teimum ikki, ei verðandi 14 Við tað tá at vit hava ein
blandað við trúgv í teimum sum miklan høvuðsprest, sum er tvørtfarin inn í himnarnar, Jesus Son
hoyrdu tað.
3 Tí vit sum hava trúð ganga Guðs, latum okkum halda fast
inn til hvíldar, eins og hann segði, játting okkara.
Sum eg havi svorið í vreiði míni, 15 Tí vit hava ikki ein høvuðsum teir skulu ganga inn til hvíldar prest sum kann ikki verða nortin
mínar : hóast verkini vóru fullgjørd við kensluni av veikleikum okkara;
men varð í øllum punktum freistfrá grundlegging veraldarinnar.
4 Tí hann talaði á einum ávís- aður líkt eins og vit verða, tó uttan
um staði um hin sjeynda dag á synd.
hesa vís, Og Guð hvíldi hin sjey- 16 Latum okkum tessvegna
nda dag frá øllum verkum sínum. koma djarvliga at náði-trónuni,
5 Og á hesum staði aftur, Um at vit mega lutast miskunn, og
teir skulu ganga inn til hvíldar finna náði til hjálpar í tíð av tørvi.
mínar.
KAPITUL 5
6 Við tað tessvegna at tað stendÍ hvør ein høvuðsprestur tikin
ur eftir at summir eiga at ganga
innan úr mannaflokki verður
harinn, og teir fyri hvørjum tað
varð fyrst prædikað gingu ikki inn innsettur fyri menn í lutum hoyrandi til Guðs, at hann má ofra bæði
uppá grund av vantrúgv :
7 Avmarkar hann aftur ein dag, gávur og sláturoffur fyri syndir :
sigandi hjá Dávidi, Í dag, eftir so 2 Hvør hava kann várkunn
langa tíð ; eins og tað er sagt, Í dag við hinum óvitandi, og við teim
um tit vilja hoyra rødd hansara, sum eru úti av veginum ; av tí at
sjálvur hann eisini er umgivin við
herðið ikki hjørtu tykkara.
8 Tí um Jesus hevði givið teim veikleika.
hvíld, tá vildi hann ikki aftaná 3 Og uppá grund av hesum átti
hann, eins og fyri fólkið, soleiðis
havt talað um ein annan dag.
9 Tað stendur eftir tessvegna eisini fyri seg sjálvan, at ofra fyri
syndir.
ein hvíld til fólks Guðs.
10 Tí hann sum er gingin inn 4 Og eingin maður tekur sær
til hvíldar hans, hann eisini hevur sjálvum henda heiður, men hann
hildið uppat frá egnu verkum sín- sum er kallaður av Guði, eins og
um, eins og Guð gjørdi frá sínum. varð Aaron.
11 Latum okkum streva tess- 5 Soleiðis eisini Christus dýrð294
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Um prests-embæti Christs

HEBREARAR 6

og um handaálegging, og um
uppreisn av hinum deyðu, og um
ævigan dóm.
3 Og hetta vilja vit gera, um
Guð loyvi.
4 Tí tað er ómøguligt hjá teim
sum vórðu einaferð upplýstir, og
hava smakkað av hini himinsku
gávu, og vórðu gjørdir luttakarar
í Heilaga Andanum,
5 Og hava smakkað hitt góða
orð Guðs, og krefturnar av hini
komandi verøld,
6 Um teir skulu falla frá, at endurnýggja teir aftur til umvendingar ; við tað at teir krossfesta fyri
sær sjálvum Son Guðs av nýggjum, og seta hann til opna skomm.
7 Tí jørðin sum drekkur inn
regnið sum kemur ofta uppá hana,
og ber fram urtir hóskiligar fyri
teir av hvørjum hon verður dyrkað, móttekur signing frá Guði :
8 Men tað sum ber tornir og
tistlar er vrakað, og er banning
nær ; hvørs endi er at verða brent.
9 Men, háttelskaðu, vit eru sannførdir betri lutir um tykkum, og
lutir sum fylgja við frelsu, hóast vit
svá tala.
10 Tí Guð er ikki órættvísur at
gloyma verk tykkara og arbeiði av
kærleika, sum tit hava sýnt mótvegis navni hansara, í at tit hava tænt
mótvegis hinum heilagu, og tæna.
11 Og vit tráa at hvør og ein
av tykkum sýni hitt sama ídni til
hinnar fullu vónar-vissu framat
endanum :
12 At tit verði ikki latir, men
fylgjarar av teim sum gjøgnum
trúgv og tolmóð arva fyrijáttanKAPITUL 6
irnar.
E S S V E G N A farandi frá 13 Tí tá ið Guð gjørdi fyrijáttan
byrjanarsetningunum av til Ábrahams, av tí at hann kundi
Guðs-læru Christs, latum okkum svørja við ongan størri, svór hann
fara víðari framat fullkominleika ; við seg sjálvan,
ei leggjandi aftur grundvøllin av 14 Sigandi, Vissuliga vælsignumvending frá deyðum verkum, andi vil eg vælsigna teg, og margfaldandi vil eg margfalda teg.
og av trúgv mótvegis Guði,
2 Av Guðs-læruni um dópar, 15 Og so, eftir at hann hevði
295

metti ikki seg sjálvan at verða
gjørdur høvuðsprestur ; men
hann sum segði við hann, Tú ert
Sonur mín, í dag havi eg gitið teg.
6 Eins og hann sigur eisini á einum øðrum staði, Tú ert prestur um
ævir eftir skipan Mel-chi´-se-dec-s.
7 Hvør á døgum kjøts síns, tá
ið hann hevði ofrað upp bønir
og áheitanir við sterkum gráti og
tárum til hansara sum var førur
fyri at bjarga honum frá deyða, og
varð hoyrdur í at hann óttaðist ;
8 Hóast hann var Sonur, tó
lærdi hann lýdni av teim lutum
sum hann leið ;
9 Og verandi gjørdur fullkomin, gjørdist hann upphavsmaðurin at ævigari frelsu hjá øllum teim
sum lýða hann ;
10 Kallaður av Guði ein høvuðsprestur eftir skipan Mel-chi´-se-dec-s.
11 Um hvønn vit hava mangar
lutir at siga, og torførir at verða
mæltir, við tað at tit eru dulir av
hoyrn.
12 Tí tá ið eftir tíðini tit áttu at
verið frálærarar, hava tit tørv at
ein læri tykkum aftur hvørjar veri
hinar fyrstu grundreglur av oraklum Guðs ; og eru vorðnir slíkir
sum hava tørv á mjólk, og ikki á
sterkum mati.
13 Tí hvør tann sum brúkar
mjólk er óhegnigur í rættvísis-orðinum : tí hann er pinkubarn.
14 Men sterkur matur hoyrir
til teirra sum eru við fullan aldur,
enntá teirra sum uppá grund av
brúki hava sansir sínar vandar at
greina bæði gott og ilt.
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HEBREARAR 7

Christus prestur um ævir

tolmóðiga hildið út, lutaðist hann
fyrijáttanina.
16 Tí menn sanniliga svørja
við hin miklara : og ein eiður til
staðfestingar er fyri teimum ein
endi á øllum stríði.
17 Í hvørjum Guð, viljugur meiri
ríkiliga at sýna fyrijáttanar-arvingunum óbrigdiligleikan av ráði sínum, staðfesti tað við einum eiði :
18 At við tveimum óbrigdiligum
lutum, í hvørjum tað var ómøguligt hjá Guði at ljúgva, vit máttu
hava eina sterka troystan, hvørjir
flýggjað hava í skjól fyri at leggja
hald uppá vónina sett frammi fyri
okkum :
19 Hvørja vón vit hava sum eitt
akker sálarinnar, bæði trygt og
støðufast, og sum innfer inn í tað
fyri innan forhangið ;
20 Hvagar fyrirennarin er fyri
oss innfarin, enntá Jesus, gjørdur
høvuðsprestur um ævir eftir skipan Mel-chi´-se-dec-s.

er, av brøðrum sínum, tó teir komi
út av lendum Ábrahams :
6 Men hann hvørs ætt er ikki
tald frá teimum móttók tíggjundir
av Ábrahami, og vælsignaði hann
sum hevði fyrijáttanirnar.
7 Og uttan alla andmæling, hitt
ringara verður vælsignað av hinum mætara.
8 Og her móttaka menn sum
doyggja tíggjundir ; men har móttekur hann tær, um hvønn tað er
vitnað at hann livir.
9 Og sum eg kann so siga, Levi
eisini, hvør móttekur tíggjundir,
galt tíggjundir í Ábrahami.
10 Tí hann var enn í lendum
faðirs síns, tá ið Mel-chi´-se-dec
møtti honum.
11 Um tí fullkominleiki var við
hinum Le-vit´-i-ska prestadømi, (tí
undir tí móttók fólkið lógina,) hvør
víðari tørvur var tað at ein annar
prestur skuldi rísa eftir skipan Melchi´-se-dec-s, og ikki verða kallaður
eftir skipan Aarons?
KAPITUL 7
12 Tí prestadømið verðandi
Í hesin Mel-chi´-se-dec, kongur broytt, verður tað gjørd av neyðSa´-lem-s, prestur hins hægsta syn eisini ein broyting á lógini.
Guðs, hvør møtti Ábrahami 13 Tí hann um hvønn hesir
komandi aftur frá slátranini av lutir verða talaðir hoyrir til eina
kongunum, og vælsignaði hann ; aðra ættargrein, av hvørji eingin
2 Til hvørs eisini Ábraham gav maður gav varting við altarið.
ein tíggjundapart av øllum ; fyrst 14 Tí tað er eyðsýnt at Harri
verandi við týðing Kongur rætt- okkara rann út úr Juda ; um hvørvísis, og eftir tað eisini Kongur ja ættargrein Móses talaði einkið
Sa´-lem-s, sum er, Kongur friðar ; viðvíkjandi prestadømi.
3 Uttan faðir, uttan móður, 15 Og tað er enn nógv meira
uttan ætt, havandi hvørki byrjan eyðsýnt : tí at eftir líkleika Meldaga, ella enda lívs ; men gjørdur chi´-se-dec-s stígur tað upp ein
líkur Syni Guðs ; verður verandi annar prestur,
16 Hvør gjørdur er, ikki eftir
prestur áframhaldandi.
4 Nú, umhugsið hvussu mikil lógini av einum kjøtligum boði,
hesin maður var, hvørjum enntá men eftir kraftini av einum endaættarfaðirin Ábraham gav tíggj- leysum lívi.
17 Tí hann vitnar, Tú ert ein
undina av herfongunum.
5 Og sanniliga teir sum eru av prestur um ævir eftir skipan Melsonum Levi, hvørjir móttaka em- chi´-se-dec-s.
bæti prestadømisins, hava eitt 18 Tí tað er sanniliga ein avboð um at taka tíggjundir av fólk- tøka av boðinum farandi undan
inum samsvarandi við lógina, tað fyri veikleika og ógagnsemi tess.
296
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Hitt Levitiska prestadømið avtikið

HEBREARAR 8

2 Ein tænara halgidómsins, og
hins sanna tabernakkuls, hvørt
Harrin uppsló, og ikki maður.
3 Tí hvør ein høvuðprestur
verður innsettur at ofra gávur og
sláturoffur : hvørsvegna tað er
av neyðsyn at hesin maður havi
eitthvørt eisini at ofra.
4 Tí um hann var á jørð, skuldi
hann ikki verið prestur, við tað at
har eru prestar sum ofra gávur
samsvarandi við lógina :
5 Hvørjir tæna yvirfyri fyridøminum og skugganum av himinskum lutum, eins og Móses varð
viðvaraður av Guði tá ið hann var
um at gera tabernaklið : tí, Síggj
til, sigur hann, at tú geri allar lutir
samsvarandi við mynstrið sýnt fyri
tær á fjallinum.
6 Men nú hevur honum lutast
ein meiri framúrskarandi tænasta,
við hvussu miklum hann eisini er
millumgongumaðurin av einum
betri sáttmála, sum varð grundaður uppá betri fyrijáttanir.
7 Tí um hasin fyrsti sáttmálin
hevði verið feilaleysur, tá skuldi
einkið pláss havt verið søkt fyri
hinum øðrum.
8 Tí finnandi feil við teimum,
sigur hann, Sí, teir dagar koma,
sigur Harrin, tá ið eg vil gera ein
nýggjan sáttmála við hús Ísraels
og við hús Judah:
9 Ikki samsvarandi við sáttmálan sum eg gjørdi við fedrar teirra
á tí degi tá ið eg tók í hondina á
teimum at leiða teir út úr Egyptalandi ; av tí at teir hildu ikki áfram
í sáttmála mínum, og eg gav teimum ikki gætur, sigur Harrin.
10 Tí hesin er sáttmálin sum eg
vil gera við hús Ísraels eftir teir dagKAPITUL 8
arnar, sigur Harrin ; eg vil leggja
Ú, av teim lutum sum vit lógir mínar inn í huga teirra, og
hava talað er samløgan skriva tær í hjørtu teirra : og eg vil
henda : Vit hava slíkan høvuðs- vera fyri teimum ein Guð, og teir
prest, hvør setstur er við høgru skulu vera fyri mær eitt fólk :
hondina á trónu Hátignarinnar í 11 Og teir skulu ikki læra
hvør maður næsta sín, og hvør
himnunum ;
297
19 Tí lógin gjørdi einkið fullkomið, men føringin inn av eini
betri vón gjørdi ; við hvørji vit
nærkast Guði.
20 Og eftirsum at ikki uttan ein
eið varð hann gjørdur prestur :
21 (Tí hasir prestarnir vórðu
gjørdir uttan ein eið ; men hesin
við einum eiði av honum sum
segði við hann, Harrin svór og vil
ikki iðrast, Tú ert prestur um ævir
eftir skipan Mel-chi´-se-dec-s :)
22 Við so miklum varð Jesus
gjørdur borgan um eitt betri
testamenti.
23 Og teir sanniliga vóru mangir prestar, av tí at teim varð ikki
loyvt at halda áfram uppá grund
av deyða:
24 Men hesin maður, av tí at
hann heldur áfram ævir, hevur
eitt óbroytiligt prestadømi.
25 Hvørsvegna hann er førur
fyri eisini at frelsa teir til hins
ytsta sum koma til Guðs við
honum, við tað at hann ævir livir
at ganga í forbøn fyri teim.
26 Tí ein slíkur høvuðsprestur
sámaði okkum, hvør er heilagur,
meinaleysur, ódálkaður, atskildur
frá syndarum, og gjørdur hægri
enn himnarnir ;
27 Hvør tarvast ikki dagliga,
eins og teir høvuðsprestarnir, at
ofra upp sláturoffur, fyrst fyri sínar egnu syndir, og síðan fyri fólksins: tí hetta hann gjørdi eina ferð,
tá ið hann ofraði upp seg sjálvan.
28 Tí lógin ger menn høvuðsprestar sum hava veikleika ; men
orðið av tí eiðinum, sum var síðan
lógina, ger Sonin, hvør er innvígaður um ævir meir.
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HEBREARAR 9

Hin nýggi sáttmálin. Ofringar lógarinnar langt

maður bróður sín, sigandi, Kenn
Harran: tí allir skulu kenna meg,
frá hinum minsta til hins størsta.
12 Tí eg vil vera miskunnsamur mót órættvísi teirra, og syndir
teirra og misgerðir teirra vil eg
minnast ei meir.
13 Í at hann sigur, Ein nýggjan
sáttmála, hevur hann gjørt hin
fyrsta gamlan. Nú, tað sum forferst og gerst gamalt er til reiðar
at hvørva burtur.

ofraðar bæði gávur og sláturoffur,
sum kundu ikki gera hann sum
gjørdi tænastuna fullkomnan,
hvat viðvíkur samvitskuni ;
10 Sum stóð einans í matum og
drykkjum, og ymsum tváttum, og
kjøtligum fyriskipanum, álagdar
teimum inntil umbótartíðina.
11 Men Christus verandi komin
ein høvuðsprestur av komandi
góðum lutum, við einum miklari
og meiri fullkomnum tabernakli,
ei gjørdum við hondum, tað er at
KAPITUL 9
siga, ei av hesum bygningi ;
Á sanniliga hevði hin fyrsti 12 Eiheldur við blóðinum av
sáttmálin eisini fyriskipanir geitum og kálvum, men við sínum
um guddómliga tænastu, og ein egna blóði gekk hann inn eina
ferð inn í hitt heilaga stað, havveraldligan halgidóm.
2 Tí har varð eitt tabernakkul andi vunnið æviga endurloysing
gjørt ; hitt fyrsta, hvarí var kerta- fyri okkum.
stakin, og borðið, og sýnisbreyð- 13 Tí um blóðið av tarvum og
ini ; sum verður kallað halgidóm- av geitum, og øskurnar av kvígu
áslettandi hinar óreinu, halgar til
urin.
3 Og eftir hitt annað forhangið, reinsingina av kjøtinum :
tabernaklið sum verður kallað hitt 14 Hvør mikið meira skal blóð
Christs, hvør gjøgnum hin æviga
alra Heilagasta ;
4 Hvørt hevði hitt gylta royk- Andan ofraði seg sjálvan uttan
ilsisaltar, og sáttmálaørkina yvir- blett til Guðs, reinska samvitsku
lagda runt umkring við gulli, hvarí tykkara frá deyðum verkum at
var hin gylta krukka sum hevði tæna hinum livandi Guði?
man´-na, og stavur Aarons sum 15 Og fyri hesa grund er hann
millumgongumaðurin av hinum
blómaði, og talvur sáttmálans ;
5 Og yvir tí dýrdar-che-rub´-arnar nýggja testamenti, at við brúki
skuggandi náðistólin ; um hvørt av deyða, fyri endurloysingina av
misbrotunum sum vóru undir hinvit kunnu ikki nú tala hvørt sær.
6 Nú, tá ið hesir lutir vórðu so- um fyrsta testamenti, teir sum eru
leiðis fyriskipaðir, fóru prestarnir kallaðir máttu móttaka fyrijáttaltíð inn í hitt fyrsta tabernakkul, anina um ævigan arv.
16 Tí hvar eitt testamenti er, har
fullførandi tænastuna av Guði.
7 Men inn í hitt annað fór høv- má eisini av neyðsyn verða deyðin
uðspresturin aleinaur eina ferð av testament-stovnaranum.
hvørt ár, ikki uttan blóð, hvørt 17 Tí eitt testamenti er við kraft
hann ofraði fyri seg sjálvan, og eftir at menn eru deyðir : annars
er tað av ongari styrki yvirhøvur
fyri villfaringar fólksins :
8 Heilagi Andin hetta málandi meðan testament-stovnarin livir.
upp, at vegurin inn í hitt alra 18 Hvarútfrá eiheldur hitt fyrsta
heilagasta var ikki enn gjørdur testamentið varð vígt uttan blóð.
eyðsýndur, meðan sum hitt fyrsta 19 Tí tá ið Móses hevði talað
hvørja fyriskipan til als fólksins
tabernakkul enn stóð :
9 Hvørt var ein líking um tíð- samsvarandi við lógina, tók hann
ina tá núverandi, í hvørji vórðu blóðið av kálvum og av geitum,
298
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niðanfyri hinum fullkomna ofri Christs

HEBREARAR 10

2 Tí vildu tey tá ikki havt hildið uppat at verðið ofrað? av tí at
tilbiðjararnir einaferð reinskaðir
skuldu havt havt einkið meira
samvit um syndir.
3 Men í hasum sláturofrunum
verður tað ein endurminning aftur gjørd um syndir hvørt ár.
4 Tí tað er ikki møguligt at
blóðið av tarvum og av geitum
skuldi tikið burtur syndir.
5 Hvørsvegna, tá ið hann kemur
inn í heimin, sigur hann, Sláturoffur og offur tú vildirt ei, men
eitt likam hevurt tú fyribúgvið
mær :
6 Í brenniofrum og sláturofrum
fyri synd hevurt tú havt ongan
hugnað.
7 Tá segði eg, Sí, eg komi (í
bókarulluni stendur tað skrivað
um meg,) at gera vilja tín, O Guð.
8 Omanfyri tá ið hann segði,
Sláturoffur og offur og brennioffur og offur fyri synd tú vildirt
ei, eiheldur hevðirt hugnað harí;
hvørji verða ofrað við lógini ;
9 Segði hann síðan, Sí, eg komi
at gera vilja tín, O Guð. Hann
tekur burtur hitt fyrsta, at hann
má grundleggja hitt annað.
10 Við hvørjum vilja vit eru halgaðir gjøgnum ofringina av likami
Jesu Christs eina ferð fyri allar.
11 Og hvør ein prestur stendur
dagliga tænandi og ofrandi oftsinnis hini somu sláturoffur, hvørji kunnu aldri taka burtur syndir :
12 Men hesin maður, eftir at
hann hevði ofrað eitt sláturoffur
fyri syndir um ævir, settist niður
við høgru hond Guðs ;
13 Hiðanfrá eftirvæntandi til
KAPITUL 10
fíggindar hansara verði gjørdir
Í lógin havandi ein skugga fótskammul hansara.
av komandi góðum lutum, 14 Tí við einum ofri hevur hann
og ikki sjálva myndina á lutunum, fullkomingjørt um ævir teir sum
kann aldri við hasum sláturofr- verða halgaðir.
unum sum teir ofraðu ár eftir ár 15 Hvarum Heilagi Andin eisini
áframhaldandi gera komararnar er eitt vitni fyri okkum : tí eftir at
at tí fullkomnar.
hann hevði sagt áður,
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við vatni, og skarlaks ull, og ýsopi,
og ásletti bæði bókina, og alt
fólkið,
20 Sigandi, Hetta er blóðið av
testamentinum sum Guð hevur
ásett tykkum.
21 Harafturat ásletti hann við
blóði bæði tabernaklið, og øll ker
tænastunnar.
22 Og nærum allir lutir verða
við lógini reinskaðir við blóði ; og
uttan úthelling av blóði er eingin
eftirgeving.
23 Tað var tessvegna neyðugt at
mynstrini av lutum í himnunum
skuldu verða reinsað við hesum ;
men hinir himinsku lutirnir sjálvir
við betri sláturofrum enn hesum.
24 Tí Christus er ikki innfarin
inn í hini heilagu støð gjørd við
hondum, hvørji eru avmyndirnar
av hinum sanna ; men inn í himin
sjálvan, nú at birtast í nærveru
Guðs fyri okkum :
25 Ella tá at hann skuldi ofrað
seg sjálvan ofta, eins og høvuðspresturin fer inn í hitt heilaga stað
hvørt ár við blóðinum av øðrum ;
26 Tí tá mátti hann ofta havt
liðið síðan grundlegging veraldarinnar : men nú eina ferð í enda
veraldarinnar hevur hann birtst
at koyra burtur synd við sláturofringini av sær sjálvum.
27 Og eins og tað er fyriskipað
monnum eina ferð at doyggja,
men eftir hetta er dómurin :
28 Soleiðis varð Christus eina
ferð ofraður at bera syndirnar hjá
mongum ; og teimum sum vænta
eftir honum skal hann birtast
aðru ferðina uttan synd til frelsu.
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HEBREARAR 10

Ein formaning til støðufastleiks í trúnni

16 Hesin er sáttmálin sum eg 29 Til hvussu mikið svárari
vil gera við teir eftir teir dagar, revsing, halda tit, skal hann verða
sigur Harrin, eg vil leggja lógir hildin verdur, hvør hevur traðkað
mínar inn í hjørtu teirra, og í undir fót Son Guðs, og hevur
roknað blóð sáttmálans, við hvørjhugar teirra vil eg skriva tær ;
17 Og syndir teirra og misgerð- um hann varð halgaður, ein vanir vil eg minnast ei meir.
heilagan lut, og hevur gjørt háðan
18 Nú, hvar eftirgeving av innat náðar-Andanum ?
hesum er, har er ikki longur offur 30 Tí vit kenna hann sum hevfyri synd.
ur sagt, Hevnd hoyrir mær til, eg
19 Havandi tessvegna, brøður, skal endurgjalda, sigur Harrin. Og
dirvi at ganga inn í hitt heilagas- aftur, Harrin skal døma fólk sítt.
31 Tað er ein ræðuligur lutur at
ta við Jesu blóði,
20 Við einum nýggjum og liv- falla inn í hendur hins livandi Guðs.
andi vegi, hvønn hann hevur 32 Men kallið aftur til minnis
innvígað fyri okkum, ígjøgnum hinar fyrru dagarnar, í hvørjum,
forhangið, tað er at siga, kjøt eftir at tit vóru upplýstir, tit úthansara ;
hildu mikið stríð av líðingum ;
21 Og havandi ein høvuðsprest 33 Lutvís, í tí tit vórðu gjørdir
yvir húsi Guðs ;
ein skurssjón bæði við háðanum
22 Latum okkum koma nær og líðingum ; og lutvís, í tí tit
við einum sonnum hjarta í fullari gjørdust felagar teirra ið vórðu
trúarvissu, havandi hjørtu okkara soleiðis brúktir.
ástøkt frá eini óndari samvitsku, 34 Tí tit høvdu samkenslu við
og likam okkara tváað við reinum mær í bondum mínum, og tóku
vatni.
gleðiliga ræningina av góðsum
23 Latum okkum halda fast tykkara, vitandi í tykkum sjálvum
játtingina av trúgv okkara uttan at tit hava í himni eina betri og
vaklan ; (tí hann er trúfastur sum eina varandi fæogn.
fyrijáttaði ;)
35 Kastið ikki burtur tessvegna
24 Og latum okkum geva gæt- treyst tykkara, sum hevur mikið
ur hvør eftir øðrum at eggja til lønar endurgjald.
36 Tí tit hava tørv á úthaldni,
kærleiks og góðra verka:
25 Ikki yvirgevandi savningina at, eftir at tit hava gjørt vilja Guðs,
av okkum sjálvum saman, eins og tit máttu móttikið fyrijáttanina.
háttalagið hjá summum er ; men 37 Tí enn ein lítil stund, og
formanandi hvør annan : og tess hann sum skal koma vil koma, og
mikið meira, sum tit síggja dagin vil ikki drála.
38 Nú, hin rættvísi skal liva við
nærkandi.
26 Tí um vit synda viljugliga eftir trúgv : men um nakar maður havi
at vit hava móttikið kunnleikan til undan, sál mín skal hava ongan
sannleikans, stendur tað eftir eink- tokka í honum.
39 Men vit eru ikki av teim sum
ið meira sláturoffur fyri syndir,
27 Men ein ávís óttafull væntan havast undan til undirgangs ; men
eftir dómi og eldsligum vreiðis- av teim sum trúgva til frelsu sálarharmi, sum skal upptæra mót- innar.
standararnar.
KAPITUL 11
28 Hann sum vanvirdi lóg
Mósesar doyði uttan miskunn
Ú, trúgv er hitt evnisliga av
undir tveimum ella trimum
lutum vónaðir eftir, prógvið
vitnum :
um lutir ikki sæddir.
300
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Hinir verdugu ávøkstir av trúgv

HEBREARAR 11

2 Tí við henni vunnu hinir yvir aldur, av tí at hon dømdi hann
eldru ein góðan vitnisburð.
trúfastan sum hevði fyrijáttað.
3 Gjøgnum trúgv skilja vit at 12 Tessvegna runnu tað enntá
verøldirnar vórðu skipaðar við av einum, og honum so góðum
orði Guðs, so at lutir sum eru sum deyðum, so mangir sum
sæddir vórðu ikki gjørdir av lut- stjørnurnar á luftini í fjøldleika,
og sum sandurin sum er við
um sum sýnast.
4 Við trúgv Abel ofraði Guði sævarstrond óteljiligur.
eitt meiri avbært offur enn Cain, 13 Hesir allir doyði í trúgv, ei
við hvørjum hann vann vitnisburð havandi móttikið fyrijáttanirnar,
at hann var rættvísur, Guð vitn- men havandi sæð tær langt burtandi um gávur hansara : og við tí urfrá, og vóru sannførdir um tær,
hann verandi deyður enn talar.
og umfevndu tær, og játtaðu at teir
5 Við trúgv E´-noch varð yvir- vóru fremmandir og pílagrímar á
fluttur at hann skuldi ikki síggja jørðini.
deyða ; og varð ikki funnin, av tí 14 Tí teir sum siga slíkar lutir,
at Guð hevði yvirflutt hann: tí kunngera týðiliga at teir søkja eitt
undan yvirflyting hansara hevði land.
hann henda vitnisburð, at hann 15 Og sanniliga, um teir høvdu
verið hugsandi um tað landið frá
toknaðist Guði.
6 Men uttan trúgv er tað hvaðan teir komu út, máttu teir
ómøguligt at toknast honum : tí hava havt høvi at hava vent aftur.
hann sum kemur til Guðs má 16 Men nú tráa teir eftir
trúgva at hann er, og at hann er einum betri landi, tað er, einum
ein endurgjaldari av teimum sum himinskum : hvørsvegna Guð ei
skammast at verða kallaður Guð
dúgliga søkja hann.
7 Við trúgv Nóah, verðandi teirra : tí hann hevur fyribúgvið
ávaraður av Guði um lutir ikki til teirra ein stað.
sæddir sum enn var, fluttist 17 Við trúgv Ábraham, tá ið
við ótta, fyrireikaði eina ørk til hann varð royndur, ofraði upp
frelsingina av húsi sínum ; við Ísaac : og hann sum hevði móthvørjum hann fordømdi heimin, tikið fyrijáttanirnar ofraði upp sín
og gjørdist arvingi at rættvísini eingitna son,
sum er við trúgv.
18 Um hvønn tað varð sagt, At
8 Við trúgv Ábraham, tá ið í Ísaaci skal sáð títt verða kallað :
hann varð kallaður at fara út inn 19 Roknandi at Guð var førur
í ein stað sum hann skuldi aftaná fyri at reisa hann upp, enntá frá
móttaka sum arv, lýddi ; og hann hinum deyðu ; frá hvaðan eisini
fór út, ei vitandi hvagar hann fór. hann móttók hann í eini líking.
9 Við trúgv var hann í útlegd 20 Við trúgv Ísaacur vælsignaði
í landinum av fyrijáttan, sum í Jácob og Esau viðvíkjandi komeinum fremmandum landi, búgv- andi lutum.
andi í tabernaklum við Ísaaci og 21 Við trúgv Jácob, tá ið hann
Jácobi, arvingunum við honum at var ein doyggjandi, vælsignaði báðhini somu fyrijáttan:
ar synir Jósephs ; og tilbað, lenandi
10 Tí hann væntaði eftir einum uppá kollin á stavni sínum.
staði sum hevur grundvøllir, hvørs 22 Við trúgv Jóseph, tá ið hann
byggimeistari og smiður er Guð. doyði, nevndi burturferð Ísraels
11 Gjøgnum trúgv eisini Sára barna ; og gav eitt boð viðvíkjandi
sjálv móttók styrki at ala sáð, og beinum sínum.
varð loyst við barn tá ið hon var 23 Við trúgv Móses, tá ið hann
301
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HEBREARAR 11

Hinir verdugu ávøkstir av trúgv

var føddur, varð fjaldur tríggjar reistar til lívs aftur : og aðrir vórðu
mánaðir av foreldrum sínum, av pínslaðir, ei takandi ímót útfrían ;
tí at tey sóu hann var eitt vænt at teir máttu lutast eina betri uppbarn ; og tey vóru ikki rædd fyri reisn:
boði kongsins.
36 Og aðrir høvdu roynslu av
24 Við trúgv Móses, tá ið hann grimmum háðanum og húðflettvar komin til ára, noktaði at verða ingum, ja, hartil av bondum og
kallaður dóttursonur Pharaos ;
fongslan:
25 Kjósandi heldur at líða líð- 37 Teir vórðu steinaðir, teir
ing við fólki Guðs, enn at njóta vórðu sagaðir sundur, vórðu freistnjótingarnar av synd í eina tíð ;
aðir, vórðu vignir við svørðinum :
26 Metandi vanvirðing Christs teir reikaðu um í seyðaskinnum
størri ríkidømir enn dýrgripir og geitaskinnum ; verandi neyðEgyptalands : tí hann hevði fyrilit staddir, trongslaðir, pínslaðir ;
yvirfyri lønar endurgjaldinum.
38 (Hvørjar heimurin var ikki
27 Við trúgv hann yvirgav verdugur :) teir reikaðu um í oyðiEgyptaland, ei óttandi vreiði kong- mørkum, og í fjøllum, og í hellum
sins : tí hann helt út, sum síggj- og holum jarðarinnar.
39 Og hesir allir, havandi lutast
andi hann hvønn ósjónligur er.
28 Gjøgnum trúgv hann helt góðan vitnisburð gjøgnum trúgv,
páskirnar, og áslettingina av blóði, móttóku ikki fyrijáttanina:
at ikki hann sum oyddi hinar 40 Guð havandi útvegað onkran
betri lut fyri okkum, at teir uttan
frumbornu skuldi nema teir.
29 Við trúgv teir fóru gjøgnum okkum skuldu ikki verða gjørdir
Reyðahavið, sum eftir turrum fullkomnir.
landi : hvørt Egyptarnir kannandi
KAPITUL 12
at gera vórðu druknaðir.
VØRSVEGNA, við tað at vit
30 Við trúgv múrar Jerichos
eisini eru umringaðir við einfullu niður, eftir teir vórðu umum so miklum skýggi av vitnum,
gingnir rundanum sjey dagar.
31 Við trúgv skøkjan Rahab latum okkum leggja til síðis hvørja
glataðist ikki við teim sum trúðu tyngd, og syndina sum so lættliga
ikki, tá ið hon hevði tikið ímóti darvar okkum, og latum okkum
renna við tolmóði tað skeið sum
njósnarunum við friði.
32 Og hvat skal eg meira siga? er sett frammi fyri okkum,
tí tíðin hevði svitast mær at sagt 2 Hyggjandi til Jesu, upphavsfrá um Ged´-e-on, og um Ba´-rak, mans og fullgerara trúar okkara ;
og um Samson, og um Jeph´-tha ; hvør fyri ta frøi, sum var sett framum Dávid eisini, og Sámuel, og mi fyri honum, úthelt krossin, vanvirðandi skommina, og er setstur
um prophetarnar :
33 Hvørjir gjøgnum trúgv undir- niður við høgru hond trónu Guðs.
løgdu kongadømir, virkaðu rætt- 3 Tí umhugsið hann sum úthelt
vísi, lutaðust fyrijáttanir, byrgdu slíka andmæling av syndarum ímóti sær sjálvum, at ikki tit verði
munnar á leyvum,
34 Sløktu grimmleikan av eldi, troyttaðir og givnir í hugum tykkkomust undan svørðeggini, út úr ara.
veikleika vórðu gjørdir sterkir, 4 Tit hava ikki enn gjørt mótvuksu reystir í bardaga, vendu á støðu framat blóði, stríðandi
ímóti synd.
flótta herar hinna fremmandu.
35 Kvinnur móttóku sínar deyðu 5 Og tit hava gloymt áminning302
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Formaningar til óvikandi trúar & sfrv.

HEBREARAR 12

ina sum talar við tykkum sum við 17 Tí tit vita hvussu ið aftaná,
børn, Sonur mín, vanvirð ikki tú tá ið hann vildi havt arvað signaging Harrans, ella fall í fátt tá ið ingina, hann varð havnaður : tí
tú verður hartaður av honum :
hann fann einkið pláss til iðranar,
6 Tí hvønn Harrin elskar hann tó hann søkti tað umhyggiliga við
agar, og húðflettir hvønn ein son tárum.
hvørjum hann tekur ímóti.
18 Tí tit eru ei komnir at fjall7 Um tit úthaldi aging, Guð inum sum mátti verðið nomið
fer við tykkum sum við sonum ; tí við, og sum brendi við eldi, ella at
hvør sonur er hann hvønn faðirin sorta, og myrkri, og harðveðri,
agar ikki ?
19 Og ljóðinum av eini basúnu,
8 Men um tit veri uttan aging, og røddini av orðum ; hvørja rødd
hvarí allir eru luttakarar, tá eru tit teir sum hoyrdu bønaðu at orðið
óektabørn, og ikki synir.
skuldi ikki verða talað til teirra
9 Harafturat hava vit havt fed- longur :
rar kjøts okkara sum rættleiddu 20 (Tí teir kundu ikki úthalda
okkum, og vit veittu teim virðing : tað sum varð boðið, Og um so
skulu vit ikki mikið heldur vera í mikið sum eitt djór nemi fjallið,
undirgivni yvirfyri Faðirinum at tað skal verða steinað, ella stoytt
ígjøgn við eini ørv :
andum, og liva?
10 Tí teir sanniliga í nakrar fá- 21 Og so ræðulig var sjónin, at
ar dagar agaðu okkum eftir teirra Móses segði, Eg ovurhondsliga
egna tykki ; men hann fyri gagn óttist og skelvi :)
okkara, at vit máttu verðið lut- 22 Men tit eru komnir at Si´-on-s
fjalli, og at staði hins livandi Guðs,
takarar í heilagleika hansara.
11 Nú, eingin aging í núver- hinum himinska Jerusalem, og til
andi stund tykist at vera gleðilig, óteljiligs samlags eingla,
men svárlig : hóast hetta, aftaná 23 Til aðalsavnaðarins og kirkju
ber hon hin friðsamliga ávøkst hinna frumbornu, sum eru skrivrættvísis teimum sum eru vand aðir í himni, og til Guðs Dómara
harvið.
alra, og til andanna av rættvísum
12 Hvørsvegna, lyftið upp tær monnum gjørdir fullkomnir,
hendur sum hanga niður, og hini 24 Og til Jesu millumgongumáttleysu knø;
mans hins nýggja sáttmála, og
13 Og gerið beinar rásir fyri til áslettingarblóðsins, sum talar
føtur tykkara, at ikki tað sum er betri lutir enn tað av Abeli.
lamið verði vent út av veginum ; 25 Síggið til at tit frávísi ikki
men latið tað heldur verða heilað. hann sum talar. Tí um teir komust
14 Fylgið eftir friði við allar ikki undan sum frávístu hann
menn, og heilagleika, uttan hvønn sum talaði á jørð, mikið meira
eingin maður skal síggja Harran: skulu ikki vit komast undan, um
15 Gevandi gætur dúgliga, at vit venda burtur frá honum sum
ikki nakar maður lissi náði Guðs ; talar frá himni :
at ikki nøkur rót av beiskleika 26 Hvørs rødd tá skakaði jørðsprettandi upp órógvi tykkum, og ina : men nú hevur hann lovað,
harvið mangir verði dálkaðir ;
sigandi, Enn eina ferð aftrat skaki
16 At ikki tað veri nakar siðloys- eg ikki jørðina einans, men eisini
ingur, ella Guðs-vanvirðiligur per- himin.
sónur, eins og Esau, hvør fyri ein 27 Og hetta orðið, Enn eina
bita av mati seldi burðarrætt sín. ferð aftrat, málar upp burturtøk303
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HEBREARAR 13

Ymsar formaningar

10 Vit hava eitt altar, av hvørjum teir hava ongan rætt at eta
sum tæna tabernaklinum.
11 Tí kropparnir av hasum
djórum, hvørs blóð verður ført
inn í halgidómin av høvuðsprestinum fyri synd, verða brendir
uttanfyri leirin.
12 Hvørsvegna Jesus eisini,
at hann mátti halga fólkið við
sínum egna blóði, leið uttanfyri
portrið.
13 Latum okkum fara fram tessvegna til hansara útum leirin, berKAPITUL 13
andi vanvirðing hansara.
AT I Ð bróðurligan kærleika 14 Tí her hava vit ongan framhaldandi bý, men vit søkja ein
halda fram.
2 Verið ikki gloymnir at undir- komandi.
halda fremmandum : tí harvið 15 Við honum tessvegna latum
hava summir undirhildið einglum okkum ofra sláturofrið av lovprísan til Guðs áframhaldandi, tað
óvarnandi.
3 Minnist teirra sum eru í er, ávøksturin av vørrum okkara
bondum, sum bundnir við teim- veitandi tøkkir til navns hansara.
um ; og teirra sum líða mót- 16 Men at gera gott og at deila
gongd, sum verandi sjálvir eisini gloymið ei : tí við slík offur Guði
er væl nøgdur.
í likaminum.
4 Hjúnalag er ærusamt í øllum, 17 Lýðið teir sum hava stjórnog songin ódálkað : men horkallar ina yvir tykkum, og undirgevið
tykkum : tí teir vaka yvir sálum
og horfremjarar vil Guð døma.
5 Latið atferð tykkara vera uttan tykkara, sum teir ið mugu geva
ágirnd ; og verið nøgdir við slíkar roknskap, at teir mega gera tað
lutir sum tit hava : tí hann hevur við gleði, og ikki við sorg : tí tað
sagt, Eg vil aldri fara frá tær, ella er ógagnligt fyri tykkum.
18 Biðið fyri okkum : tí vit líta
yvirgeva teg.
6 So at vit mega við dirvi siga, á at vit hava góða samvitsku, í øllHarrin er hjálpari mín, og eg vil ikki um lutum viljugir at liva ærliga.
19 Men eg bøni tykkum tess heldóttast hvat maður skal gera mær.
7 Minnist til teirra sum hava ur at gera hetta, at eg má verða
stjórnina yvir tykkum, hvørjir givin aftur til tykkara tess skjótari.
hava talað til tykkara orð Guðs : 20 Nú, Guð friðar, sum førdi
hvørs trúgv fylgið, gevandi far aftur frá hinum deyðu váran Harra
Jesus, handa mikla hirða seyðanna,
um endalykt atferðar teirra.
8 Jesus Christus hin sami í gjár, gjøgnum blóðið av hinum ævigtvarandi sáttmála,
og í dag, og um ævir.
9 Verðið ikki bornir umkring 21 Geri tykkum fullkomnar
við ymsum og fremmandum í hvørjum góðum verki at gera
Guðs-lærum. Tí tað er ein góður vilja hansara, virkandi í tykkum
lutur at hjartað verði grundfest tað sum er væltoknandi í eygsjón
við náði ; ei við matum, sum hava hansara, gjøgnum Jesus Christ; til
ikki gagnað teimum sum hava hvørs veri dýrd um ævir og ævir.
A´-men.
verið upptiknir harí.
304
una av hasum lutum sum verða
skakaðir, sum um lutir sum eru
gjørdir, at hasir lutir sum kunnu
ikki verða skakaðir mega verða
verandi.
28 Hvørsvegna vit, móttakandi eitt kongadømi sum kann ikki
verða vikað, latum okkum hava
náði, við hvørji vit mega tæna
Guði góðtakiliga við virðing og
gudiligum ótta :
29 Tí Guð vár er ein uppslúkandi eldur.
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JÁCOB 1

Vit eiga at fegnast undir krossinum

22 Og eg bøni tykkum, brøður, tolið orðið av formaning : tí eg
havi skrivað eitt bræv til tykkara í
fáum orðum.
23 Viti tit, at bróðir okkara
Timotheus er settur í frælsi ; við
hvørjum, um hann komi brátt, eg
vil síggja tykkum.

24 Heilsið øllum teimum sum
hava stjórnina yvir tykkum, og
øllum teimum heilagu. Teir úr
Italiu lata heilsa tykkum.
25 Náði veri við tykkum øllum.
A´-men.
¶ Skrivaður til Hebrearanna frá Italiu av
Timotheusi.

HIN ALMENNI EPISTIL

J ÁCOBS .
hon følnar grasið, og blóma tess
KAPITUL 1
fellur, og yndisleikin á skapi tess
Á COB, ein tænari Guðs og ferst : soleiðis eisini skal hin ríki
Harrans Jesu Christs, til hinna maður svinna burt á vegum síntólv ætta sum eru spjaddar um- um.
12 Signaður er tann maður sum
kring, heilsan.
2 Brøður mínir, roknið tað útheldur freisting : tí tá ið hann
bera gleði tá ið tit detta inn í er royndur, skal hann móttaka
krúnu lívsins, sum Harrin hevur
ymsar freistingar ;
3 Vitandi hetta, at roynslan av lovað til teirra sum elska hann.
13 Lat ongan mann siga tá ið
trúgv tykkara virkar tolmóð.
4 Men latið tolmóð hava sítt hann verður freistaður, Eg verði
fullkomna verk, at tit mega vera freistaður av Guði : tí Guð kann
fullkomnir og heilrunnir, vant- ikki verða freistaður av illum,
eiheldur freistar hann nakran
andi einkið.
5 Um nøkrum tykkara fattist mann:
vísdóm, lat hann biðja frá Guði, 14 Men hvør ein maður verður
sum gevur til alra manna gávu- freistaður, tá ið hann verður drigmildiliga, og átalar ikki ; og tað in burtur av síni egnu girnd, og
lokkaður.
skal verða givið honum.
6 Men lat hann biðja í trúgv, 15 Síðan, tá ið girnd hevur gitið,
einkið vaklandi. Tí hann sum ber hon fram synd : og synd, tá ið
vaklar er líkur eini sjóvaraldu hon er fullførd, ber fram deyða.
drivin við vindinum og syftur.
16 Farið ikki skeivir, háttelsk7 Tí lat ikki tann mann hugsa aðu brøður mínir.
at hann skal móttaka nakran lut 17 Hvør ein góð gáva og hvør
frá Harranum.
ein fullkomin gáva er omanfrá,
8 Ein dupult sinnaður maður er og kemur niður frá Faðirinum
óstøðugur á øllum vegum sínum. at ljósum, hjá hvørjum er eingin
9 Lat bróðurin av lágari støðu umskiftiligleiki, eiheldur skuggi
fegnast í at hann er upphevjaður : av umvelting.
10 Men hin ríki, í at hann er 18 Av egna vilja sínum gat hann
gjørdur lágur : av tí at eins og okkum við sannleiks-orðinum, at
blóman á grasinum skal hann vit skuldu vera eitt slag av frumhvørva burtur.
ávøkstum av skapningum hansara.
11 Tí sólin er ikki meir enn 19 Hvørsvegna, háttelskaðu
risin við brennandi hita, uttan brøður, lat hvønn ein mann vera
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JÁCOB 2

Hin fátæki eigur ikki at verða vanvirdur

góðum plássi ; og sigi við hin
fátæka, Statt tú har, ella sit her
undir fótskammli mínum :
4 Eru tit ikki tá mismunasamir
í tykkum sjálvum, og eru vorðnir
dómarar av illum hugsanum?
5 Hoyrið, háttelskaðu brøður
mínir, Hevur ikki Guð útvalt hinar fátæku hesa heims ríkar í trúgv,
og arvingar til tess kongadømis
sum hann hevur lovað til teirra
sum elska hann ?
6 Men tit hava vanvirt hin fátæka. Kúga ikki ríkir menn tykkum, og draga tykkum fram fyri
dómstólarnar ?
7 Guðs-spotta ikki teir hitt verduga navn við hvørjum tit eru kallaðir?
8 Um tit uppfylli hina kongaligu lóg samsvarandi við skriftina, Tú skalt elska næsta tín sum
sjálvan teg, gera tit væl :
9 Men um tit havi metan fyri
persónum, fremja tit synd, og
verða kendir sekir av lógini sum
misbrótarar.
10 Tí hvørsumhelst ið skal
halda alla lógina, og tó stoyta í einum punkti, hann er sekur í øllum.
11 Tí hann sum segði, Frem
ikki hordóm, segði eisini, Drep
ikki. Nú, um tú fremji ongan hordóm, tó um tú drepi, tú ert
vorðin ein misbrótari av lógini.
12 Soleiðis talið tit, og soleiðis gerið, sum teir ið skulu verða
dømdir eftir lóg frælsis.
KAPITUL 2
13 Tí hann skal fáa dóm uttan
R Ø Ð UR mínir, havið ikki miskunn, sum hevur sýnt onga
trúgv várs Harra Jesu Christs, miskunn ; og miskunn fegnast
dýrdar-Harrans, saman við metan ímóti dómi.
14 Hvat gagnar tað, brøður
av persónum.
2 Tí um tað komi til savnaðar mínir, tó ein maður sigi hann
tykkara ein maður við gullringi, hevur trúgv, og havi ikki gerningí føgrum klædnaði, og tað komi ar ? kann trúgv frelsa hann?
inn eisini ein fátækur maður í 15 Um ein bróðir ella systir veri
nakin, og sør fyri dagliga føði,
vána spjørrum ;
3 Og tit havi metan fyri honum 16 Og ein av tykkum sigi við
sum er í hinum kátu klæðum, og tey, Farið avstað í friði, verið tit
sigi við hann, Sit tú her í einum vermd og mettað ; hóast hetta tit
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snarur at hoyra, seinur at tala,
seinur til vreiðis :
20 Tí vreiði mans virkar ikki
rættvísi Guðs.
21 Hvørsvegna, leggið burtur
alla óreinsku og leivd av óflýggjaskapi, og móttakið við eyðmjúkleika hitt gróðursetta orð, sum er
ført fyri at frelsa sálir tykkara.
22 Men verið tit gerarar orðsins,
og ikki hoyrarar einans, svíkjandi
tykkum sjálvar.
23 Tí um nakar veri ein hoyrari
orðsins, og ikki ein gerari, hann er
líkur manni skoðandi sítt náttúrliga andlit í einum glari :
24 Tí hann skoðar seg sjálvan,
og fer leið sína, og beinanvegin
gloymir hvørsháttar maður hann
var.
25 Men hvøriðso lítur inn í hina
fullkomnu lóg frælsis, og heldur
áfram harí, hann verandi ikki ein
gloymin hoyrari, men ein gerari
verksins, hesin maður skal vera
signaður í gerð síni.
26 Um nakar maður tykkara
millum tykist at vera trúrøkin, og
heldur ikki tungu síni í teymum,
men villleiðir sítt egna hjarta, trúrøkni hesa mans er fáfongd.
27 Rein trúrøkni og ódálkað
frammi fyri Guði og Faðirinum
er henda, At vitja hini faðirleysu
og einkjur í líðing teirra, og at
varðveita seg sjálvan óblettaðan
frá heiminum.
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Trúgv uttan verk er deyð

JÁCOB 3

førur fyri eisini at halda heila
likaminum í teymum.
3 Sí, vit seta boygsl í munnin á hestunum, at teir mega lýða
okkum ; og vit venda runt heila
likami teirra.
4 Skoðið eisini skipini, sum tó
tey veri so mikil, og verða rikin
av hørðum vindum, tó verða tey
vend runt við einum sera lítlum
róðri, hvagarsumhelst ið stýrimanninum lystir.
5 Enntá soleiðis er tungan ein
lítil limur, og reypar miklar lutir. Sí, hvussu mikið tilfar ein lítil
eldur kyndir!
6 Og tungan er ein eldur, ein
heimur av misgerð : soleiðis er
tungan millum lima vára, at hon
dálkar heila likamið, og setur eld
á leið náttúrunnar ; og hana er
settur eldur á av helviti.
7 Tí hvørt eitt slag av djórum,
og av fuglum, og av høggormum, og av lutum í sjónum, verður tamt, og hevur verðið tamt av
mannkyni :
8 Men tunguna kann eingin
maður temja ; hon er ein óstýrlig
ilska, full av deyðiligum eitri.
9 Við henni vælsigna vit Guð,
enntá Faðirin ; og við henni banna
vit menn, sum eru gjørdir eftir
líksemi Guðs.
10 Út úr hinum sama munni
útgongur signing og banning.
Brøður mínir, hesir lutir áttu ikki
so at verið.
11 Framsendir ein kelda á hinum sama staði søtt vatn og beiskt?
12 Kann fikutræið, brøður mínir, bera olivinber? ella eitt víntræ,
KAPITUL 3
fikur? soleiðis kann eingin kelda
R Ø Ð UR mínir, verið ikki bæði veita salt vatn og frískt.
mangir meistarar, vitandi 13 Hvør er ein vísur maður og
at vit skulu móttaka tess sverari yvirklæddur við kunnleika tykkara millum? lat hann sýna út frá
dómfelling.
2 Tí í mongum lutum vit allir eini góðari atferð verk síni við
geva meinboga. Um nakar mað- spakføri vísdóms.
ur gevi ikki meinboga í orði, hin 14 Men um tit havi beiska
sami er ein fullkomin maður, og øvund og stríð í hjørtum tykkara,
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geva teimum ikki teir lutir sum
eru neyðugir fyri likamið ; hvat
gagnar tað?
17 Enntá soleiðis trúgv, um hon
hevur ikki gerningar, er deyð, verandi einsamøll.
18 Ja, ein maður kann siga,
Tú hevurt trúgv, og eg havi gerningar : sýn mær trúgv tína uttan
gerningar tínar, og eg vil sýna tær
trúgv mína av gerningum mínum.
19 Tú trýrt at tað er ein Guð ; tú
gert væl : djevlarnir eisini trúgva,
og skelva.
20 Men vilt tú vita, O fáfongdi
maður, at trúgv uttan gerningar
er deyð?
21 Varð ikki Ábraham faðir
okkara rættvísgjørdur við gerningum, tá ið hann hevði ofrað
Ísaac son sín uppiá altarinum?
22 Sært tú hvussu trúgv virkaði saman við gerningum hansara, og við gerningum varð trúgv
gjørd fullkomin?
23 Og skriftin varð uppfylt sum
sigur, Ábraham trúði Guði, og tað
varð tilroknað honum fyri rættvísi : og hann varð kallaður Vinur
Guðs.
24 Tit síggja tá hvussu ið við
gerningum maður verður rættvísgjørdur, og ikki við trúgv eina.
25 Líkaleiðis eisini varð ikki
skøkjan Rahab rættvísgjørd við
gerningum, tá ið hon hevði tikið
ímóti sendiboðunum, og hevði
sent teir út ein annan veg ?
26 Tí eins og likamið uttan
andan er deytt, soleiðis trúgv uttan gerningar er deyð eisini.
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JÁCOB 4, 5
rósist ikki, og ljúgvið ikki ímóti
sannleikanum.
15 Hesin vísdómur stígur ikki
niður omanfrá, men er jarðiskur,
sansaligur, djevlaligur.
16 Tí hvar misunning og stríð er,
har er ørkymlan og hvørt ilt verk.
17 Men hin vísdómur sum er
omanfrá er fyrst reinur, síðan
friðsamur, mildur, og nemmur at
verða bønaður, fullur av miskunn
og góðum fruktum, uttan partísksemi, og uttan hyklarí.
18 Og ávøkstur rættvísis verður sáaður í friði av teimum sum
fáa frið í lag.

Um at stjórna tunguni

9 Verið nívdir, og syrgið, og grátið : látur tykkara verði vendur til
syrgjan, og frøi tykkara til tyngd.
10 Eyðmýkið tykkum sjálvar
í eygsjón Harrans, og hann skal
lyfta tykkum upp.
11 Talið ikki ilt hvør um annan,
brøður. Hann ið talar ilt um bróður sín, og dømir bróður sín, talar ilt
um lógina, og dømir lógina : men
um tú dømi lógina, ert tú ikki ein
gerari av lógini, men ein dómari.
12 Tað er ein lóggevari, hvør er
førur fyri at frelsa og at oyða : hvør
ert tú sum dømirt ein annan?
13 Komið nú, tit sum siga, Í dag
ella í morgin vilja vit fara inn í
tann og tann stað, og halda áfram
har eitt ár, og keypa og selja, og
fáa vinning :
14 Hvar ið tit vita ikki hvat skal
verða á morgindeginum. Tí hvat
er lív tykkara? Tað er enntá ein
roykur, sum birtist í eina stutta
tíð, og so hvørvur burtur.
15 Ístaðinfyri tað áttu tit at siga,
Um Harrin vilji, skulu vit liva, og
gera hetta, ella hatta.
16 Men nú fegnast tit í rósanum
tykkara : allur slíkur fagnaður er
óndur.
17 Tessvegna hjá honum sum
veit at gera gott, og ger tað ikki,
hjá honum er tað synd.

KAPITUL 4
VAÐANFRÁ koma orrustur og bardagar tykkara millum? koma tey ikki haðan, enntá
frá girndum tykkara sum kríggjast
í limum tykkara?
2 Tit girnast, og hava ikki : tit
drepa, og tráa at hava, og kunnu
ikki lutast : tit berjast og kríggjast,
tó hava tit ikki, av tí at tit biðja
ikki um.
3 Tit biðja um, og móttaka ikki,
av tí at tit biðja órætt, at tit mega
upptæra tað uppá girndir tykkara.
4 Tykkara horkallar og horinnur, vita tit ikki at vinskapur heimsins er fíggindskapur hjá Guði?
hvørsumhelst tessvegna ið vil vera
KAPITUL 5
vinur heimsins er fíggindi Guðs.
O M I Ð nú, tit ríku menn,
5 Halda tit at skriftin sigur í
grátið og ýlið um vanlukkur
fáfongd, Andin sum dvølist í okktykkara sum skulu koma uppá
um lystir til øvundar?
6 Men hann gevur meira náði. tykkum.
Hvørsvegna hann sigur, Guð 2 Ríkdómar tykkara eru spiltir,
stendur hinum dramblátu ímót, og klæðir tykkara eru møletin.
men gevur hinum eyðmjúku náði. 3 Gull og silvur tykkara er etjað ;
7 Undirgevið tykkum sjálvar og rusturin av teimum skal verða
tessvegna fyri Guði. Standið ímóti ein vitnisburður ímóti tykkum, og
djevlinum, og hann vil flýggja frá skal eta kjøt tykkara, sum var tað
eldur. Tit hava hópað dýrgripir
tykkum.
8 Nærkist til Guðs, og hann vil saman fyri hinar síðstu dagar.
nærkast til tykkara. Reinsið hend- 4 Sí, lønin hjá arbeiðsmonnunur tykkara, tit syndarar ; og edlið um hvørjir skorið hava niður akrar
hjørtu tykkara, tit dupult sinnaðu. tykkara, sum er av tykkum hildin
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Ímóti veraldligum lystum. Vondir ríkir menn hóttir

aftur við sviki, rópar : og rópini av
teim sum hava skorið eru farin inn
í oyruni á Harra sabaoths.
5 Tit hava livað í njóting á jørðini, og verið teymaleysir ; tit hava
nørt hjørtu tykkara, sum á sláturdegi.
6 Tit hava fordømt og dripið
hin rættvísa ; og hann stendur ikki
ímóti tykkum.
7 Verið tolmóðigir tessvegna,
brøður, framat komu Harrans.
Sí, bóndin bíðar eftir hinum dýrabæra ávøksti av jørðini, og hevur
leingi tolmóð eftir honum, inntil
hann móttaki hitt snimmliga og
seinna regn.
8 Verið tit eisini tolmóðigir ;
grundfestið hjørtu tykkara : tí
koma Harrans dregst nær.
9 Gremjið ikki hvør ímóti øðrum,
brøður, at ikki tit verði fordømdir :
sí, dómarin stendur fyri durinum.
10 Takið, brøður mínir, prophetarnar, hvørjar talað hava í
navni Harrans, fyri eina fyrimynd
um at líða pínslu, og um tolmóð.
11 Sí, vit telja teir sælar sum
halda út. Tit hava hoyrt um tolmóð Jobs, og hava sæð endalykt
Harrans ; at Harrin er sera samkenslufullur, og av eymligari miskunn.
12 Men omanfyri allar lutir,
brøður mínir, svørjið ikki, hvørki
við himin, eiheldur við jørðina,
eiheldur við nakran annan eið :
men latið ja tykkara vera ja ; og

I. PÆTUR 1

nei tykkara, nei ; at ikki tit falli inn
í fordøming.
13 Er nakar tykkara millum líðandi ? lat hann biðja. Er nakar
glaður ? lat hann syngja psálmar.
14 Er nakar sjúkur tykkara millum? lat hann kalla á hinar elstu
av kirkjuni ; og lat teir biðja yvir
honum, salvandi hann við olju í
navni Harrans :
15 Og trúarbønin skal frelsa
hin sjúka, og Harrin skal reisa
hann upp ; og um hann havi
framt syndir, tær skulu verða
fyrigivnar honum.
16 Játtið feilir tykkara hvør fyri
øðrum, og biðjið hvør fyri øðrum, at tit mega verða grøddir.
Hin virknaðarsama inniliga bøn
av rættvísum manni megnar mikið.
17 E-li´-as var maður undirlagdur líkar sinnisrørslur sum vit eru,
og hann bað inniliga at tað mátti
ikki regnað : og tað regnaði ikki á
jørðina yvir skeiðið á trý ár og seks
mánaðir.
18 Og hann bað aftur, og himinin gav regn, og jørðin bar fram
ávøkst sín.
19 Brøður, um nakar av tykkum
fari skeivur frá sannleikanum, og
ein umvendir hann ;
20 Lat hann vita, at hann sum
umvendir syndaran frá villfaringini av vegi hansara skal frelsa eina
sál frá deyða, og skal fjala eina
fjøld av syndum.

HIN FYRRI ALMENNI EPISTIL

PÆTUR S.
2 Útvaldir samsvarandi við
KAPITUL 1
fyrivitan Guðs Faðirs, gjøgnum
Æ T U R , ein apostul Jesu halgan av Andanum, at lýdni og
Christs, til hinna fremmandu ásletting av blóði Jesu Christs :
spjaddir út gjøgnum Pontus, Náði innat tykkum, og friður,
Galatiu, Cap-pa-do´-ci-u, Asiu, og veri margfaldaður.
3 Vælsignaður veri Guð og Faðir
Bi-thy´-ni-u,
309
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I. PÆTUR 1

Guðs margfaldu andaligu miskunnir

várs Harra Jesu Christs, sum sam- sum eigur at verða borin tykkum
svarandi við ríkiligu miskunn sína við opinbering Jesu Christs ;
hevur gitið okkum aftur framat 14 Sum lýðin børn, ei mótaneini lívligari vón við uppreisn Jesu di tykkum samsvarandi við hinar
Christs frá hinum deyðu,
undanfarnu girndir í vankunnu
4 Til arvs óspilluligan, og ódálk- tykkara :
aðan, og sum følnar ikki burtur, 15 Men eins og hann ið hevur
kallað tykkum er heilagur, soleiðis
varðveiddur í himni til tykkara,
5 Hvørjir varðveiddir verða við verið tit heilagir í øllum háttalagi
kraft Guðs gjøgnum trúgv at frelsu av atferð ;
til reiðar at verða opinberað í hini 16 Av tí at tað stendur skrivað,
Verið tit heilagir ; tí eg eri heilagsíðstu tíð.
6 Í hvørji tit stórliga fegnast, tó ur.
nú í eitt tíðarskeið, um neyðugt 17 Og um tit kalla á Faðirin,
veri, tit eru í tyngslu gjøgnum hvør uttan metan av persónum
mangfaldar freistingar :
dømir samsvarandi við gerning
7 At roynslan av trúgv tykkara, hvørs mans, ferðist tíðina av útverandi mikið dýrmætari enn av legd tykkara her í ótta :
gulli sum forgongur, tó tað verði 18 Við tað at tit vita at tit vórðu
roynt við eldi, mátti verðið funn- ikki endurkeyptir við forgongiligin til lovs og heiðurs og dýrdar við um lutum, so sum silvuri og gulli,
birting Jesu Christs :
frá fáfongdu atferð tykkara mót8 Hvønn havandi ikki sæð, tikin við siðaarvi frá fedrum
tit elska ; í hvørjum, hóast nú tit tykkara ;
síggja hann ikki, tó trúgvandi, tit 19 Men við hinum dýrabæra
fegnast við frøi óframsigiligari og blóði Christs, sum av einum
fullari av dýrd:
lambi uttan lýti og uttan blett :
9 Móttakandi endalyktina av 20 Hvør sanniliga varð fyrifram
trúgv tykkara, enntá frelsuna av skipaður áðrenn grundlegging
sálum tykkara.
veraldarinnar, men varð eyðsýnd10 Um hvørja frelsu prophet- ur í hesum síðstu tíðum fyri tykkarnir hava fregnað og kannað um,
ídnisiga, hvørjir propheteraðu um 21 Hvørjir av honum trúgva á
ta náði ið skuldi koma til tykkara: Guð, sum reisti hann upp frá hin11 Kannandi hvørja, ella hvørs- um deyðu, og gav honum dýrd ; at
háttar tíð ið Andi Christs sum var trúgv tykkara og vón máttu vera á
í teimum uppmálaði, tá ið hann Guð.
vitnaði frammanundan líðingar 22 Eftirsum at tit hava reinsað
Christs, og ta dýrd sum skuldi sálir tykkara í at lýða sannleikan
gjøgnum Andan framat ófalsaðfylgja.
12 Hvørjum tað varð opinberað, um alski av brøðrunum, síggið
at ikki teimum sjálvum, men okk- til at tit elski hvør annan við
um teir tænaðu teir lutir, sum nú reinum hjarta inniliga :
eru fráboðaðir tykkum av teimum 23 Verandi endurføddir, ikki av
sum hava prædikað tykkum gleði- forgongiligum sáði, men av óforboðskapin við Heilaga Andanum gongiligum, við orði Guðs, sum
sendum niður frá himni ; hvørjar livir og verður um ævir.
lutir einglarnir tráa at líta inn í.
24 Tí alt kjøt er sum gras, og øll
13 Hvørsvegna gyrðið upp lend- dýrd mans sum blóman hjá grasi.
ar sinnis tykkara, verið edrúir, og Grasið følnar, og blóma tess fellur
vónið til endans eftir teirri náði burtur :
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Christus er aðal-hornasteinurin

I. PÆTUR 2

25 Men orð Harrans varir um pílagrímar, haldið tykkum frá
ævir. Og hetta er tað orðið sum kjøtligum girndum, sum kríggja
við gleðiboðskapinum er prædik- ímóti sálini ;
12 Havandi atferð tykkara ærað tykkum.
liga millum Heidninganna : at,
KAPITUL 2
hvar ið teir tala ímóti tykkum
V Ø R S V E G N A leggjandi sum illgerðarmenn, teir mega av
til síðis allan illvilja, og alt tykkara góðu verkum, sum teir
fals, og hyklaríir, og øvundanir, skulu skoða, dýrðmeta Guð á
vitjanar-deginum.
og allar illmælanir,
2 Eins og nýfødd pinkubørn, 13 Undirgevið tykkum sjálvar
tráið hina falsleysu mjólk orðsins, fyri hvørji fyriskipan manna
Harrans vegna : hvørt tað veri fyri
at tit mega vaksa harav :
3 Um so veri tit hava smakk- konginum, sum hægsta ;
14 Ella yvirfyri landsstjórum,
að at Harrin er náðisamur.
4 Til hvørs komandi, sum inn- sum yvirfyri teim sum eru sendir
at einum livandi steini, víst vrak- av honum fyri revsingina av illaður av monnum, men útvaldur gerðarmonnum, og fyri prísingina av teim sum gera væl.
av Guði, og dýrabærur,
5 Tit eisini, sum lívligir steinar, 15 Tí so er vilji Guðs, at við at
verða bygdir upp eitt andaligt hús, gera væl tit mega teppa fákunneitt heilagt prestadømi, at ofra una hjá fávitskutum monnum :
upp andalig sláturoffur, góðtaki- 16 Sum frælsir, og ikki nýtandi
frælsi tykkara fyri eitt skálkaskjól
lig hjá Guði við Jesusi Christi.
6 Hvørsvegna eisini tað er inni- fyri illviljaskap, men sum tænarar
hildið í skriftini, Sí, eg leggi í Si´- Guðs.
on ein aðal-hornastein, útvaldan, 17 Ærið allar menn. Elskið brøðdýrabæran : og hann sum trýr á raskapin. Óttist Guð, Ærið kongin.
18 Tænarar, verið undirgivnir
hann skal ikki verða til skammar.
7 Tykkum tessvegna sum trú- fyri meistarum tykkara við øllum
gva er hann dýrabærur : men teim ótta ; ikki einans fyri hinum góðu
sum eru ólýdnir, steinurin sum og mildu, men eisini fyri hinum
smiðirnir vrakaðu, hin sami er rangvørgu.
19 Tí hetta er tøkk verdugt, um
gjørdur høvuðs-hornasteinurin,
8 Og ein snávingar-steinur, og maður av samviti mótvegis Guði
ein meinboga-klettur, enntá hjá úthaldi kvøl, líðandi órættliga.
teimum sum snáva um orðið, 20 Tí hvat rós er tað, um tá ið tit
verandi ólýdnir : at hvørjum teir verða bardir fyri feilir tykkara tit
skulu taka tað tolmóðiga ? men
eisini vórðu útnevndir.
9 Men tit eru ein útvøld ætt, eitt um, tá ið tit geri væl, og líði fyri
kongaligt prestadømi, ein heilag tað, tit taki tað tolmóðiga, hetta
tjóð, eitt seregið fólk ; at tit skuldu er góðtakiligt hjá Guði.
kunngera fram lovprísanir hans- 21 Tí enntá til tess vórðu tit
ara hvør kallað hevur tykkum út kallaðir : av tí at Christus eisini
úr myrkri inn í sítt undurbæra ljós: leið fyri okkum, eftirlatandi okk10 Sum í farnari tíð vóru ikki um eitt fyridømi, at tit skuldu
eitt fólk, men eru nú fólk Guðs : fylgja fótasporum hansara:
sum høvdu ikki lutast miskunn, 22 Hvør gjørdi onga synd, eiheldur varð svik funnið í munni
men nú hava lutast miskunn.
11 Kærliga elskaðu, eg bøni hansara:
tykkum sum fremmandar og 23 Hvør, tá ið hann varð deildur,
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I. PÆTUR 3

Skyldur hjá ektakonum & ektamonnum

deildi ikki aftur ; tá ið hann leið,
hann hótti ikki ; men leit seg upp
til hansara sum dømir rættvísliga:
24 Hvør sjálvasti sjálvur bar
syndir okkara í egna likami sínum
á træið, at vit, verandi deyðir mótvegis syndum, skuldu liva yvirfyri
rættvísi : við hvørs sárum tit vórðu
grøddir.
25 Tí tit vóru sum seyðir farandi til stroks ; men eru nú vendir
aftur innat Hirðanum og Biskupinum hjá sálum tykkara.

um huga, havandi várkunn hvør
við øðrum, elskið sum brøður, verið
samkenslufullir, verið kurteisligir:
9 Ei lønandi ilt fyri ilt, ella deilan fyri deilan: men tvørturímót
signing ; vitandi at tit eru harframat kallaðir, at tit skuldu arva eina
signing.
10 Tí hann sum vil elska lív, og
síggja góðar dagar, lat hann halda tungu síni aftur frá illum, og
varrar sínar at tær tali einkið fals.
11 Lat hann skýggja ilt, og
gera gott ; lat hann søkja frið, og
KAPITUL 3
stunda eftir honum.
Í KA L E I Ð I S, tit ektakonur, 12 Tí eygu Harrans eru yvir
verið í undirgivni fyri egnu hinum rættvísu, og oyru hans eru
ektamonnum tykkara; at, um opin yvirfyri bønum teirra : men
nakrir lýði ikki orðinum, teir eisini andlit Harrans er ímóti teimum
mega uttan orðið verða vunnir við sum gera ilt.
13 Og hvør er hann sum man
atferðini hjá ektakonunum ;
2 Meðan teir skoða kýsku atferð granda tykkum, um tit veri fylgjarar av tí sum er gott ?
tykkara samkoplaða við ótta.
3 Hvørs prýðing lat hana ei vera 14 Men og um tit líði fyri rætthanda útvortis prýðing av at flætta vísis søk, sælir eru tit : og verið
hárið, og av at vera í gulli, ella av ikki bangnir fyri ræðslum teirra,
eiheldur verið órógvaðir ;
ílating í skartaklæði ;
4 Men lat hana vera hin duldi 15 Men halgið Harran Guð í
maður hjartans, í tí sum er ikki hjørtum tykkara : og verið til reiðforgongiligt, enntá prýðingin av ar altíð at geva eitt svar til hvørs
einum eyðmjúkum og stillum mans sum biður tykkum um fráanda, sum er í eygsjón Guðs av greiðing fyri ta vón sum er í tykkum við eyðmjúkleika og ótta:
miklum virði.
5 Tí eftir hesum háttalagi í hini 16 Havandi góða samvitsku ;
gomlu tíð, hinar heilagu kvinnur at, hvar ið teir tala ilt um tykkum,
eisini, hvørjar litu á Guð, prýddu sum um illgerðarmenn, teir mega
seg sjálvar, verandi í undirgivni verða til skammar sum falsliga áyvirfyri sínum egnu ektamonnum: kæra tykkara góðu atferð í Christi.
6 Enntá sum Sára lýddi Ábra- 17 Tí tað er betri, um vilji Guðs
ham, kallandi hann harra : hvørs veri so, at tit líða fyri at gera væl,
døtur tit eru, so leingi sum tit enn fyri at gera ilt.
gera væl, og eru ikki ræddar fyri 18 Tí Christus eisini hevur eina
ferð liðið fyri syndir, hin rættvísi
nakrari ræðslu.
7 Líkaleiðis, tit ektamenn, dvølj- fyri hinar órættvísu, at hann mátti
ist við teimum samsvarandi við føra okkum til Guðs, verðandi tikkunnleika, gevandi ektakonuni in av lívi í kjøtinum, men livandiheiður, sum hinum veikara keri, gjørdur av Andanum :
og sum verandi arvingar saman 19 Við hvørjum eisini hann
til náði lívsins ; at bønir tykkara fór og prædikaði fyri andunum í
fongsli ;
verði ikki hindraðar.
8 At enda, verið tit allir av ein- 20 Sum onkuntíð vóru ólýdnir,
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Formaning til einleiks & kærleiks

I. PÆTUR 4

tá ið einaferð langmóð Guðs bíðaði á døgum Nóah, meðan ørkin
var í fyrireiking, hvarí fáar, tað er,
átta sálir vórðu frelstar við vatni.
21 Hin líka mynd við hvat enntá dópur eisini nú frelsir okkum,
(ikki burturtøkan av óreinskuni
av kjøtinum, men aftursvarið av
eini góðari samvitsku mótvegis
Guði,) við uppreisn Jesu Christs :
22 Hvør farin er inn í himin, og
er við høgru hond Guðs ; einglar
og myndugleikar og máttir verandi gjørdir undirgivnir honum.

tí vælvild skal hylja fjøldina av
syndum.
9 Brúkið gestablídni hvør móti
øðrum uttan knarran.
10 Sum hvør maður hevur
móttikið gávuna, enntá soleiðis
tænið hina somu hvør til annars,
sum góðir húshaldarar av hini
margfaldu náði Guðs.
11 Um nakar maður tali, lat hann
tala sum oraklar Guðs ; um nakar
maður tæni, lat hann gera tað sum
av førleikanum sum Guð gevur : at
Guð í øllum lutum má verða dýrðmettur gjøgnum Jesus Christ, til
KAPITUL 4
hvørs veri prís og harradømi um
F T I R S UM tá at Christus ævir og ævir. A´-men.
hevur liðið fyri okkum í kjøt- 12 Háttelskaðu, haldið tað ikki
inum, vápnið tykkum á sama hátt undarligt viðvíkjandi hini eldsligu
við hinum sama sinni : tí hann roynslu sum er fyri at royna tykksum hevur liðið í kjøtinum hevur um, sum um onkur undarligur
lutur hendi tykkum :
hildið uppat frá synd ;
2 At hann ei longur skuldi liva 13 Men fegnist, eftirsum at tit
restina av tíð síni í kjøtinum mót- eru luttakarar í líðingum Christs ;
vegis lystum manna, men mót- at, tá ið dýrd hansara skal verða
opinberað, tit mega verða glaðir
vegis vilja Guðs.
3 Tí hin lidna tíð av lívi okkara eisini við avberari frøi.
má vera okkum nóg mikil at hava 14 Um tit verði háðaðir fyri
virkað vilja Heidninganna, tá ið vit navn Christs, glaðir eru tit ; tí andi
gingu í skendsku, girndum, ovur- dýrdar og Guðs hvílir uppiá tykknøgd av víni, ólátaskapum, festing- um : fyri teirra part verður hann
um, og andstyggiligum avguda- ilt talaður um, men fyri tykkara
part verður hann dýrðmettur.
dýrkanum :
4 Í hvørjum teir halda tað und- 15 Men lat ongan av tykkarligt at tit renna ikki við teimum um líða sum ein manndrápari,
til hins sama ovurryggjaloysis, ella sum ein tjóvur, ella sum ein
illgerðarmaður, ella sum ein
talandi ilt um tykkum :
5 Hvørjir geva skulu roknskap sneytidólgur í málevnum annara
til hansara sum er til reiðar at manna.
døma hinar livandi og hinar deyðu. 16 Tó um nakar maður líði sum
6 Tí fyri hesa grund varð gleði- ein christin, lat hann ei skammast;
boðskapurin prædikaður eisini men lat hann dýrðmeta Guð hesa
fyri teim sum eru deyðir, at teir vegna.
máttu verða dømdir samsvarandi 17 Tí tann tíð er komin at dómvið menn í kjøtinum, men liva ur má byrja við húsi Guðs : og um
samsvarandi við Guði í andanum. hann fyrst byrji við okkum, hvat
7 Men endin á øllum lutum skal endin verða hjá teimum sum
er fyri hond : verið tit tessvegna lýða ikki gleðiboðskapi Guðs?
18 Og um hin rættvísi treyðugedrúir, og vakið til bønar.
8 Og framum allar lutir havið liga verði frelstur, hvar skal hin
inniliga vælvild tykkara millum : ógudiligi og syndarin birtast ?
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II. PÆTUR 1

Uggan ímóti atsókn. Skylda hinna elstu

19 Hvørsvegna latið teir sum 7 Kastandi alla sorg tykkara
líða samsvarandi við vilja Guðs uppá hann ; tí hann hevur umlíta upp varðveitsluna av sálum sorgan fyri tykkum.
sínum til hansara í at gera væl, 8 Verið edrúir, verið árvaknir; av
sum einum trúføstum Skapara.
tí at mótstandari tykkara djevulin,
sum ein ýlandi leyva gongur um,
KAPITUL 5
søkjandi hvønn hann kann uppINAR elstu sum eru tykkara gloypa:
millum formani eg, hvør 9 Hvørjum standið ímót støðueisini eri ein elsti, og eitt vitni fastir í trúnni, vitandi at hinar somu
til líðinga Christs, og eisini ein líðingar verða fullførdar í brøðrum
luttakari í teirri dýrd sum skal tykkara sum eru í heiminum.
10 Men Guð alrar náðar, hvør
verða opinberað :
2 Føðið tað fylgi Guðs sum er hevur kallað okkum at ævigu
tykkara millum, takandi umsjón- dýrd síni við Christi Jesusi, eftir
ina yvir tí, ikki av tvingsli, men at tit hava liðið eina stund, geri
viljugliga ; ikki fyri skitnan vinn- tykkum fullkomnar, grundfesti,
styrki, støðufesti tykkum.
ing, men av tilreiðarligum huga ;
3 Eiheldur sum verandi harrar 11 Til hansara veri dýrd og
yvir arvaluti Guðs, men verandi harradømi um ævir og ævir.
A´-men.
fyridømir fyri fylginum.
4 Og tá ið høvuðs-Seyðahirðin 12 Við Sil-va´-nus-i, einum trúskal birtast, skulu tit móttaka dýrd- føstum bróðuri yvirfyri tykkum,
sum eg haldi, havi eg skrivað
arkrúnu sum følnar ikki burtur.
5 Líkaleiðis, tit yngru, undirgev- stutt, formanandi, og vitnandi at
ið tykkum sjálvar yvirfyri hinum hendan er hin sanna náði Guðs í
eldru. Ja, allir av tykkum verið und- hvørji tit standa.
irgivnir hvør fyri øðrum, og verið 13 Kirkjan sum er í Babylon,
klæddir við eyðmjúkleika : tí Guð útvøld saman við tykkum, letur
stendur hinum dramblátu ímót, heilsa tykkum ; og tað ger eisini
og gevur náði til hinna eyðmjúku. Marcus sonur mín.
6 Eyðmýkið tykkum tessvegna 14 Heilsið tit hvør øðrum við
undir hini máttugu hond Guðs, vælvildar-kossi. Friður veri við
at hann má upphevja tykkum í tykkum øllum sum eru í Christi
Jesusi. A´-men.
røttum tíma :

H

HIN SEINNI ALMENNI EPISTIL

PÆTUR S.
kunnleikan til Guðs, og til Jesu
KAPITUL 1
Christs várs Harra.
Í MON Pætur, ein tænari og 3 Samsvarandi sum guddómein apostul Jesu Christs, til liga kraft hansara hevur givið okkteirra sum hava lutast líka dýra- um allar lutir sum hoyra til lívs og
bæra trúgv við okkum gjøgnum gudiligleika, gjøgnum kunnleikan
rættvísi Guðs og Frelsara várs til hansara sum hevur kallað okkum til dýrdar og dygdar :
Jesu Christs :
2 Náði og friður veri marg- 4 Við hvørjum eru givin okkum
faldað innat tykkum gjøgnum ovurhonds mikil og dýrabær lyftir:
314
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Apostulin formanar til trúar & góðra verka

II. PÆTUR 2

at við hesum tit máttu verða lut- 16 Tí vit hava ikki fylgt snildistakarar í hini guddómligu náttúru, liga upphugsaðum fáblum, tá ið
havandi komist undan spillingini vit gjørdu kunnug tykkum kraft
sum er í heiminum gjøgnum girnd. og komu várs Harra Jesu Christs,
5 Og umframt hetta, veitandi men vóru eygnavitnir til hátignar
allan íðinskap, leggið afturat trúgv hans.
tykkara dygd ; og afturat dygd 17 Tí hann móttók frá Guði
kunnleika ;
Faðirinum heiður og dýrd, tá ið
6 Og afturat kunnleika fráhald ; tað kom slík ein rødd til hansara
og afturat fráhaldi tolinmóð ; og frá hini avbæru dýrd, Hesin er
afturat tolinmóði gudiligleika ;
mín elskaði Sonur, í hvørjum eg
7 Og afturat gudiligleika bróður- eri væl toknaður.
liga góðsku ; og afturat bróðurlig- 18 Og hesa rødd sum kom frá
himni vit hoyrdu, tá ið vit vóru
ari góðsku vælvild.
8 Tí um hesir lutir veri í tykkum, við honum á hinum heilaga fjalli.
og eru ríkiligir, gera teir tykkum at 19 Vit hava eisini eitt meira
tit skulu hvørki verða ófruktbarir fast prophetï-orð ; eftir hvørjum
ella fruktaleysir í kunnleikanum tit gera væl at tit gevi gætur,
sum eftir einum ljósi sum skíntil váran Harra Jesus Christ.
9 Men hann sum fattast hes- ur í einum myrkum staði, inntil
ar lutir er blindur, og kann ikki tað lætti fyri deginum, og dagsíggja langt burturfrá, og hevur stjørnan rísi í hjørtum tykkara:
gloymt at hann varð reinskaður 20 Vitandi hetta fyrst, at einkið
frá sínum gomlu syndum.
prophetï hjá skriftini er av nakr10 Hvørsvegna tess heldur, ari privatari týðing.
brøður, veitið íðinskap at gera 21 Tí prophetïið kom ikki í
kallan og útveljing tykkara viss : gamlari tíð við vilja mans : men
tí um tit geri hesar lutir, skulu tit heilagir menn Guðs talaðu sum
aldri falla :
teir vórðu drivnir av Heilaga Anda11 Tí soleiðis skal inngongd num.
verða tænað til tykkara ríkiliga
KAPITUL 2
inn í hitt ævigt-varandi kongadømi várs Harra og Frelsara Jesu
E N tað vóru eisini falskir
Christs.
prophetar millum fólksins,
12 Hvørsvegna eg vil ikki vera enntá sum tað skulu verða falskir
misrøkin at seta tykkum altíð í frálærarar tykkara millum, hvørjir
endurminning um hesar lutir, tó loyniliga skulu føra inn heldømitit viti teir, og veri grundfestir í ligar ranglærur, enntá avnoktandi
hjástadda sannleikanum.
Harran sum keypti teir, og føra
13 Ja, eg haldi tað sømiligt, so uppá seg snara oyðing.
leingi sum eg eri í hesum taber- 2 Og mangir skulu fylgja hervinakli, at vekja tykkum upp við at ligu vegum teirra ; við grund av
seta tykkum í endurminning ;
hvørjum vegur sannleikans skal
14 Vitandi at brátt má eg lata verða ilt talaður um.
meg úr hesum mínum tabernak- 3 Og gjøgnum ágirndarsemi
li, enntá sum Harri vár Jesus skulu teir við falsaðum orðum
Christus hevur sýnt mær.
gera handilsskap úr tykkum :
15 Harafturat vil eg stremba hvørs dómur nú frá langari tíð
eftir at tit mega verða førir fyri drálar ikki, og heldøming teirra
eftir burturferð mína at hava durvar ikki.
hesar lutir altíð í endurminning.
4 Tí um Guð eirdi ikki eingl315
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II. PÆTUR 2

Fullvissan um aðru konu Christs

unum sum syndaðu, men kastaði sálir : eitt hjarta teir hava vant við
teir niður til helvitis, og yvirgav ágirndarsomum gerðum ; bølbiðteir inn í myrkurs ketur, at verða in børn:
goymdar framat dómi ;
15 Hvørjir hava yvirgivið hin
5 Og eirdi ikki hinum forna rætta veg, og eru farnir av leið,
heimi, men frelsti Nóah, hin átt- fylgjandi vegi Ba´-laam-s Bo´-sor-s
anda persón, ein prædikari av sonar, hvør elskaði órættvísis løn ;
rættvísi, førandi inn flóðina uppá 16 Men varð hartaður fyri
misgerð sína : hin málleysi asni
heim hinna ógudiligu ;
6 Og broytandi staðir Sodomu talandi við mansrødd aftraði
og Go-mor´-rhu yvir í øsku, av- ørskapi prophetsins.
dømdi teir við eini umkollvelting, 17 Hesir eru keldur uttan vatn,
gerandi teir eitt fyridømi teimum skýggj sum verða rikin við einsum aftaná skuldu liva ógudiliga ; um harðveðri ; til hvørja myrkurs
7
Og útfríaði rættvísa Lot, disið er goymt um ævir.
plágaður við hin gravskitna levn- 18 Tí tá ið teir tala mikil uppað hinna vondu :
blásandi fáfongdar-orð, lokka teir
8 (Tí hasin rættvísi maður, gjøgnum girndir kjøtsins, gjøgnbúgvandi teirra millum, í hoyrn um mikið teymaloysi, teir sum
og sjón, plágaði sína rættvísu sál reint høvdu komist undan teimfrá degi til dags við teirra ólógligu um sum liva í villu.
gerðir ;)
19 Meðan teir lova teim frælsi,
9 Harrin veit hvussu at útfría eru teir sjálvir tænararnir hjá
hinar gudiligu út úr freistingum, spilling : tí av hvørjum ein maður
og at goyma hinar órættvísu framat verður yvirvunnin, av hinum sama
dómsdeginum at verða revsaðar : verður hann førdur í trældóm.
10 Men serliga teir sum ganga 20 Tí um, eftir teir hava komist
eftir kjøtinum í óreinsku-girnd- undan dálkingum heimsins gjøini, og vanvirða stjórn. Frekir teir gnum kunnleikan til Harrans og
eru, egin-viljaðir, teir firnast ikki Frelsarans Jesu Christs, teir verða
at tala ilt um tignir.
aftur fløktir harí, og yvirvunnir,
11 Hvar ið einglar, sum eru hin seinni endin verður verri hjá
størri í kraft og mátti, koma teimum enn byrjanin.
ikki við spottandi ákæru ímóti 21 Tí tað hevði verið betri fyri
teimum frammi fyri Harranum.
teir ikki at hava kent veg rættvísis,
12 Men hesir, eins og náttúrlig enn, eftir at teir hava kent hann,
vitleys djór, gjørd at verða tikin og at venda frá hinum heilaga boði
oydd, tala ilt um teir lutir sum teir teimum varð fingið.
skilja ikki ; og skulu fullkomiliga 22 Men tað er hent teimum samglatast í teirra egnu spilling ;
svarandi við hitt sanna orðtak,
13 Og skulu móttaka órættvís- Hundurin er vendur til egnu spýis endurgjald, sum teir ið telja tað ggju sína aftur ; og súgvin ið varð
njóting at óryggjast á deginum. tvigin til veltan sína í móruni.
Blettir teir eru og lýtir, válkandi
KAPITUL 3
sær sjálvum við teirra egnu villE N DA annan epistil, háttleiðingum meðan teir veitsla við
elskaðu, skrivi eg nú til tykktykkum ;
14 Havandi eygu full av hor- ara ; í báðum hvørjum eg veki upp
dómi, og sum kunnu ikki halda reinu hugar tykkara við brúki av
uppat frá synd ; tølandi óstøðugar endurminning :
316
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II. PÆTUR 3

Apostulin lýsir dag Harrans

2 At tit mega vera minnugir
um orðini sum vórðu talað áður
av hinum heilagu prophetum, og
um boðið hjá okkum apostlum
Harrans og Frelsarans:
3 Vitandi hetta fyrst, at tað
skulu koma í hinum síðstu døgum spottarar, gangandi eftir teirra
egnu lystum,
4 Og sigandi, Hvar er fyrijáttanin um komu hansara ? tí síðan
fedrarnir sovnaðu, allir lutir halda
áfram sum teir vóru frá byrjan
skapanarinnar.
5 Tí hetta teir eru viljugliga
óvitandi um, at við orði Guðs
himnarnir vórðu í forðum, og
jørðin standandi út úr vatninum
og í vatninum :
6 Við hvørjum heimurin sum
tá var, verðandi yvirfloymdur við
vatni, glataðist :
7 Men himnarnir og jørðin,
sum nú eru, við hinum sama orði
verða hildin í varðveitslu, goymd
at eldi ímóti deginum av dómi og
glatan av ógudiligum monnum.
8 Men, háttelskaðu, verið ikki
óvitandi um henda eina lut, at
ein dagur er hjá Harranum sum
túsund ár, og túsund ár sum ein
dagur.
9 Harrin er ikki seinførur viðvíkjandi fyrijáttan síni, sum summir
menn telja seinføri ; men er langmóðigur mótvegis okkum, ei viljugur at nakar skuldi glatast, men
at allir skuldu komið til umvendingar.
10 Men dagur Harrans vil koma
sum ein tjóvur á nátt; í hvørjum
himnarnir skulu ganga undir við
einum miklum braki, og frumevnini skulu smelta við brennandi hita, jørðin eisini og tey verk

sum eru á henni skulu verða
brend upp.
11 Við tað tá at allir hesir lutir
skulu verða upploystir, hvørsháttar persónar áttu tit at verið í
allari heilagari atferð og gudiligleika,
12 Væntandi eftir og skundandi
at komuni av degi Guðs, í hvørjum himnarnir, eldur verandi í
teimum, skulu verða upploystir,
og frumevnini skulu smelta við
brennandi hita?
13 Hóast hetta vit, samsvarandi
við fyrijáttan hansara, vænta eftir
nýggjum himnum og eini nýggjari jørð, í hvørjum rættvísi býr.
14 Hvørsvegna, háttelskaðu,
við tað at tit vænta eftir slíkum
lutum, verið dúgligir at tit mega
verða funnir av honum í friði,
uttan blett, og ólastandi.
15 Og roknið at langmóð várs
Harra er frelsa ; enntá sum háttelskaði bróðir okkara Paulus eisini
samsvarandi við vísdómin honum givin hevur skrivað tykkum ;
16 Sum eisini í øllum epistlum
hansara, talandi í teimum um
hesar lutir ; í hvørjum eru summir
lutir torførir at verða skiltir, hvørjar teir sum eru ólærdir og óstøðugir brongla, sum teir gera eisini
hinar skriftirnar, teim sjálvum til
oyðileggingar.
17 Tit tessvegna, háttelskaðu,
við tað at tit vita hesar lutir frammanundan, verið varnir at ikki tit
eisini, verðandi leiddir burtur við
villfaring hinna vondu, falli frá
tykkara egna støðufastleika.
18 Men vaksið í náði, og í kunnleikanum til váran Harra og Frelsara Jesus Christ. Til hansara veri
dýrd bæði nú og um ævir. A´-men.
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HIN FYRSTI ALMENNI EPISTIL

J ÓH A N N E SAR.
ikki. Og um nakar maður syndi,
vit hava ein sakførara hjá Faðirinum, Jesus Christ hin rættvísa:
2 Og hann er fyribøtingin fyri
syndir okkara : og ikki fyri okkara
einans, men eisini fyri syndirnar
hjá øllum heiminum.
3 Og herav vita vit at vit kenna
hann, um vit halda boðini hjá
honum.
4 Hann sum sigur, Eg kenni
hann, og heldur ikki boðini hjá
honum, er ein lygnari, og sannleikin er ikki í honum.
5 Men hvøriðso heldur orðið hjá
honum, í honum sanniliga er kærleiki Guðs fullkomnaður : herav
vita vit at vit eru í honum.
6 Hann sum sigur hann verður
verandi í honum, átti sjálvur eisini soleiðis at ganga, enntá eins og
hann gekk.
7 Brøður, eg skrivi tykkum einkið nýtt boð, men eitt gamalt boð
sum tit høvdu frá byrjanini. Hitt
gamla boðið er orðið sum tit hava
hoyrt frá byrjanini.
8 Aftur, eitt nýtt boð skrivi
eg tykkum, hvør lutur er sannur
í honum og í tykkum : av tí at
myrkrið er umliðið, og hitt sanna
ljósið nú skínur.
9 Hann sum sigur hann er í
ljósinum, og hatar bróður sín, er
í myrkri enntá inntil nú.
10 Hann sum elskar bróður sín
verður verandi í ljósinum, og tað
er einkið føri av snáving í honum.
11 Men hann sum hatar bróður
sín er í myrkri, og gongur í myrkri, og veit ikki hvagar hann fer, av
tí at myrkur hevur blindað eygu
hansara.
12 Eg skrivi tykkum, lítlu børn,
KAPITUL 2
av tí at syndir tykkara eru fyrigivnÍ T L U børn míni, hesar lutir ar tykkum fyri navns hansara søk.
skrivi eg tykkum, at tit syndi 13 Eg skrivi tykkum, fedrar, av
318

KAPITUL 1
A Ð sum var frá byrjanini,
sum vit hava hoyrt, sum vit
hava sæð við eygum okkara, sum
vit hava hugt uppá, og hendur
okkara hava handfarið, av Orði
lívsins ;
2 (Tí lívið varð eyðsýnað, og vit
hava sæð tað, og bera vitnisburð,
og sýna tykkum tað æviga lívið,
sum var hjá Faðirinum, og varð
eyðsýnað okkum ;)
3 Tað sum vit hava sæð og hoyrt
kunngera vit tykkum, at tit eisini
mega hava samfelag við okkum :
og sanniliga, samfelag okkara er
við Faðirin, og við Son hansara
Jesus Christ.
4 Og hesar lutir skriva vit tykkum, at gleði tykkara má verða full.
5 Hesin tá er boðskapurin sum
vit hava hoyrt av honum, og kunngera tykkum, at Guð er ljós, og í
honum er als einkið myrkur.
6 Um vit siga at vit hava samfelag við hann, og ganga í myrkri,
ljúgva vit, og gera ikki sannleikan :
7 Men um vit ganga í ljósinum,
eins og hann er í ljósinum, hava
vit samfelag hvør við annan, og
blóð Jesu Christs Sonar hansara
reinsar okkum frá allari synd.
8 Um vit siga at vit hava onga
synd, svíkja vit okkum sjálv, og
sannleikin er ikki í okkum.
9 Um vit játta syndum okkara,
hann er trúfastur og rættvísur at
fyrigeva okkum syndir okkara, og
at reinsa okkum frá allari órættvísi.
10 Um vit siga at vit hava ikki
syndað, gera vit hann ein lygnara,
og orð hansara er ikki í okkum.

T
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I. JÓHANNES 1-3

At elska Guð er at halda boð hansara

tí at tit hava kent hann sum er frá kennir Sonin hevur Faðirin eisini.
byrjanini. Eg skrivi tykkum, ungu 24 Latið tað tessvegna verða vermenn, av tí at tit hava yvirvunnið andi í tykkum, sum tit hava hoyrt
hin vonda. Eg skrivi tykkum, lítlu frá byrjanini. Um tað sum tit hava
børn, av tí at tit hava kent Faðirin. hoyrt frá byrjanini skal verða ver14 Eg havi skrivað tykkum, fedr- andi í tykkum, skulu tit eisini halda
ar, av tí at tit hava kent hann sum áfram í Syninum, og í Faðirinum.
er frá byrjanini. Eg havi skrivað 25 Og henda er fyrijáttanin sum
tykkum, ungu menn, av tí at tit hann hevur fyrijáttað okkum, enneru sterkir, og orð Guðs verður tá ævigt lív.
verandi í tykkum, og tit hava yvir- 26 Hesar lutir havi eg skrivað
vunnið hin vonda.
tykkum viðvíkjandi teimum sum
15 Elskið ikki heimin, eiheldur tøla tykkum.
teir lutir sum eru í heiminum. Um 27 Men salvingin sum tit hava
nakar maður elski heimin, kær- móttikið frá honum verður verandi
leiki Faðirsins er ikki í honum.
í tykkum, og tykkum tarvast ikki at
16 Tí alt sum er í heiminum, nakar maður læri tykkum : men
lyst kjøtsins, og lyst eygnanna, eins og hin sama salving lærir tykkog dramblæti lívsins, er ikki av um um allar lutir, og er sannleiki,
Faðirinum, men er av heiminum. og er eingin lygn, og enntá eins og
17 Og heimurin gongur undir, hon hevur lært tykkum, skulu tit
og lyst hansara : men hann sum verða verandi í honum.
ger vilja Guðs verður verandi um 28 Og nú, lítlu børn, verðið
ævir.
verandi í honum ; at, tá ið hann
18 Lítlu børn, tað er hin síðsti skal birtast, vit mega hava treyst,
tímin : og eins og tit hava hoyrt at og ikki vera skammfullir frammi
an´-ti-christ-us skal koma, enntá fyri honum við komu hansara.
nú eru tað mangir an´-ti-christ-ar; 29 Um tit viti at hann er rætthvarav vit vita at tað er hin síðsti vísur, vita tit at hvør tann sum ger
tímin.
rættvísi er føddur av honum.
19 Teir fóru út frá okkum, men
KAPITUL 3
teir vóru ikki av okkum ; tí um
teir høvdu verið av okkum, vildu
ÍGGIÐ, hvørsháttar kærleika
teir uttan iva havt hildið áfram við
Faðirin hevur skonkt uppá
okkum : men teir fóru út, at teir okkum, at vit skuldu vera kallaðmáttu verða gjørdir eyðsýndir at ir synir Guðs : tessvegna kennir
teir vóru ikki allir av okkum.
heimurin ikki okkum, av tí at
20 Men tit hava eina smyrjing hann kendi ikki hann.
frá Hinum Heilaga, og tit vita 2 Háttelskaðu, nú eru vit synir
allar lutir.
Guðs, og tað sýnist ikki enn hvat
21 Eg havi ikki skrivað tykkum, vit skulu verða : men vit vita at,
av tí at tit vita ikki sannleikan, tá ið hann skal birtast, skulu vit
men av tí at tit vita hann, og at verða honum líkir ; tí vit skulu
eingin lygn er av sannleikanum.
síggja hann sum hann er.
22 Hvør er ein lygnari uttan 3 Og hvør maður sum hevur
hann sum avnoktar at Jesus er hesa vón til hansara reinsar seg
Christus? Hann er an´-ti-christ-us, sjálvan, enntá sum hann er reinur.
sum avnoktar Faðirin og Sonin.
4 Hvørsumhelst ið fremur synd
23 Hvørsumhelst ið avnoktar misbrýtur eisini lógina : tí synd er
Sonin, hin sami hevur ikki misbrótingin av lógini.
Faðirin: [men] hann sum viður- 5 Og tit vita at hann varð eyð319
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I. JÓHANNES 4

Hvussu ein roynir andarnar

sýnaður at taka burtur syndir okk- og letur aftur sínar innangoymslara ; og í honum er eingin synd.
ur av várkunn fyri honum, hvussu
6 Hvørsumhelst ið verður ver- dvølist kærleiki Guðs í honum?
andi í honum syndar ikki : hvør- 18 Míni lítlu børn, latum okksumhelst ið syndar hevur ikki sæð um ikki elska í orði, eiheldur í
hann, eiheldur kent hann.
tungu ; men í gerð og í sannleika.
7 Lítlu børn, latið ongan mann 19 Og herav vita vit at vit eru av
villleiða tykkum : hann sum ger sannleikanum, og skulu forvissa
rættvísi er rættvísur, enntá sum hjørtu okkara frammi fyri honum.
hann er rættvísur.
20 Tí um hjarta okkara fordømi
8 Hann sum fremur synd er okkum, Guð er størri enn hjarta
av djevlinum ; tí djevulin syndaði okkara, og kennir allar lutir.
frá upphavi. Fyri hetta endamál 21 Háttelskaðu, um hjarta okkvarð Sonur Guðs eyðsýnaður, at ara fordømi okkum ei, tá hava vit
hann mátti oyðileggja verkini hjá treysti mótvegis Guði.
djevlinum.
22 Og hvatsumhelst ið vit biðja
9 Hvørsumhelst ið er føddur um, móttaka vit av honum, av tí
av Guði, fremur ikki synd ; tí sáð at vit halda boðini hjá honum, og
hansara verður verandi í honum : gera teir lutir sum eru toknandi í
og hann kann ikki synda, av tí at eygsjón hansara.
hann er føddur av Guði.
23 Og hetta er boðið hjá hon10 Í hesum eru børn Guðs um, At vit skuldu trúgva á navn
eyðsýn, og børn djevulsins : hvør- Sonar hansara Jesu Christs, og
sumhelst ið ger ikki rættvísi er elska hvør annan, eins og hann
ikki av Guði, eiheldur hann sum gav okkum boð.
24 Og hann sum heldur boðini
elskar ikki bróður sín.
11 Tí hesin er tann boðskapur hjá honum dvølist í honum, og
sum tit hoyrdu frá byrjanini, at vit hann í honum. Og herav vita vit
at hann verður verandi í okkum,
skuldu elska hvør annan.
12 Ikki sum Cain, hvør var av av Andanum sum hann hevur
hasum vonda, og vá bróður sín. givið okkum.
Og hvørsvegna vá hann hann ?
KAPITUL 4
Av tí at egnu verk hansara vóru
ónd, og bróðurs hansara rættvís.
ÁT T E L S K A Ð U, trúgvið
13 Undrist ikki, brøður mínir,
ikki hvørjum anda, men
um heimurin hati tykkum.
roynið andarnar hvørt teir eru av
14 Vit vita at vit eru farnir yvir- Guði : tí mangir falskir prophetar
um frá deyða til lívs, av tí at vit eru farnir út inn í heimin.
elska brøðurnar. Hann sum elsk- 2 Herav kenna tit Anda Guðs :
ar ikki bróður sín, verður verandi Hvør andi sum játtar at Jesus
í deyða.
Christus er komin í kjøtinum er
15 Hvørsumhelst ið hatar bróð- av Guði :
ur sín er ein myrðari : og tit vita 3 Og hvør andi sum játtar
at eingin myrðari hevur ævigt lív ikki at Jesus Christus er komin
verandi í sær.
í kjøtinum er ikki av Guði : og
16 Herav varnast vit kærleika hesin er hasin andi an´-ti-christ-s,
Guðs, av tí at hann legði niður lív um hvønn tit hava hoyrt at hann
sítt fyri okkum : og vit áttu at leggja skuldi koma ; og enntá nú longu
niður lív okkara fyri brøðurnar.
er hann í heiminum.
17 Men hvøriðso hevur góðs hesa 4 Tit eru av Guði, lítlu børn,
heims, og sær bróður sín hava tørv, og hava yvirvunnið teir : av tí at
320
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I. JÓHANNES 5

Formaning til bróðurkærleiks

størri er hann sum er í tykkum, at eins og hann er, soleiðis eru vit
í hesum heimi.
enn hann sum er í heiminum.
5 Teir eru av heiminum : tess- 18 Tað er eingin ótti í kærleika ;
vegna tala teir av heiminum, og men fullkomin kærleiki kastar
út ótta : av tí at ótti hevur kvøl.
heimurin hoyrir teir.
6 Vit eru av Guði : hann sum Hann sum óttast er ikki gjørdur
kennir Guð hoyrir okkum ; hann fullkomin í kærleika.
sum er ikki av Guði hoyrir ikki 19 Vit elska hann, av tí at hann
okkum. Herav kenna vit sann- elskaði okkum fyrst.
leiks-andan, og villfaringar-andan. 20 Um ein maður sigi, Eg elski
7 Háttelskaðu, latum okkum Guð, og hatar bróður sín, hann
elska hvør annan : tí kærleiki er av er ein lygnari : tí hann sum elskar
Guði ; og hvør tann sum elskar er ikki bróður sín hvønn hann hevur
sæð, hvussu kann hann elska
føddur av Guði, og kennir Guð.
8 Hann sum elskar ikki kennir Guð hvønn hann hevur ikki sæð?
21 Og hetta boðið hava vit frá
ikki Guð ; tí Guð er kærleiki.
9 Í hesum varð eyðsýnaður honum, At hann hvør elskar Guð
kærleiki Guðs mótvegis okkum, elski bróður sín eisini.
av tí at Guð sendi eingitna Son
KAPITUL 5
sín inn í heimin, at vit máttu liva
gjøgnum hann.
VØR S UM H E LS T ið trýr
10 Herí er kærleiki, ikki at vit
at Jesus er Christus er føddelskaðu Guð, men at hann elsk- ur av Guði : og hvør tann sum
aði okkum, og sendi Son sín at vera elskar hann sum gat elskar eisini
fyribøtingin fyri syndir okkara.
hann sum er gitin av honum.
11 Háttelskaðu, um Guð soleið- 2 Av hesum vita vit at vit elska
is elskaði okkum, áttu vit eisini at børn Guðs : tá ið vit elska Guð, og
elska hvør annan.
halda boðini hjá honum.
12 Eingin maður hevur sæð 3 Tí hesin er kærleikin til Guðs,
Guð á nøkrum sinni. Um vit at vit halda boðini hjá honum : og
elska hvør annan, dvølist Guð í boðini hjá honum eru ikki svárokkum, og kærleiki hansara er lig.
fullkomnaður í okkum.
4 Tí hvatsumhelst ið er føtt av
13 Herav vita vit at vit dvøljast í Guði yvirvinnur heimin: og heshonum, og hann í okkum, av tí at in er tann sigur sum yvirvinnur
hann hevur givið okkum av Anda heimin, enntá trúgv okkara.
sínum.
5 Hvør er hann sum yvirvinnur
14 Og vit hava sæð og vitna heimin, uttan hann sum trýr at
at Faðirin sendi Sonin at vera Jesus er Sonur Guðs?
Frelsari heimsins.
6 Hesin er hann sum kom við
15 Hvørsumhelst ið skal játta vatni og blóði, enntá Jesus Christus ;
at Jesus er Sonur Guðs, Guð ikki við vatni eina, men við vatni
dvølist í honum, og hann í Guði. og blóði. Og tað er Andin sum ber
16 Og vit hava kent og trúð vitni, av tí at Andin er sannleiki.
tí kærleika sum Guð hevur til 7 Tí tað eru tríggir sum geva
okkara. Guð er kærleiki ; og hann frágreiðing í himni, Faðirin, Orðið,
sum dvølist í kærleika dvølist í og Heilagi Andin: og hesir tríggir
Guði, og Guð í honum.
eru eitt.
17 Herí er kærleiki okkara 8 Og tað eru trý sum bera vitni
gjørdur fullkomin, at vit mega á jørð, andin, og vatnið, og blóðið :
hava dirvi á dómsdeginum : av tí og hesi trý semjast í eitt.
321
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II. JÓHANNES

Vitnisburður trúar okkara

9 Um vit taka ímóti vitnisburði
manna, vitnisburður Guðs er størri:
tí hesin er vitnisburður Guðs sum
hann hevur vitnað um Son sín.
10 Hann sum trýr á Son Guðs
hevur vitnisburðin í sær sjálvum :
hann sum trýr ikki Guði, hevur
gjørt hann ein lygnara ; av tí at
hann trýr ikki teirri frágreiðing
sum Guð gav um Son sín.
11 Og henda er frágreiðingin, at
Guð hevur givið til okkara ævigt
lív, og hetta lív er í Syni hansara.
12 Hann sum hevur Sonin hevur lív ; og hann sum hevur ikki
Son Guðs, hevur ikki lív.
13 Hesar lutir havi eg skrivað
tykkum sum trúgva á navn Guðs
Sonar ; at tit mega vita at tit hava
ævigt lív, og at tit mega trúgva á
navn Guðs Sonar.
14 Og hetta er treystið sum vit
hava á hann, at, um vit biðja um
nakran lut samsvarandi við vilja
hansara, hann hoyrir okkum:
15 Og um vit vita at hann hoyri
okkum, hvatsumhelst ið vit biðja

um, vit vita at vit hava tær umbønir
sum vit tráaðu av honum.
16 Um nakar maður síggi bróður sín synda eina synd sum er ikki
til deyða, hann skal umbiðja, og
hann skal geva honum lív fyri teir
sum synda ikki til deyða. Tað er
ein synd til deyða : eg sigi ikki at
hann skal biðja fyri henni.
17 Øll órættvísi er synd : og tað
er ein synd ikki til deyða.
18 Vit vita at hvørsumhelst ið er
føddur av Guði syndar ikki ; men
hann sum er gitin av Guði varðar
seg sjálvan, og hasin vondi nemur
hann ei.
19 Og vit vita at vit eru av Guði,
og heili heimurin liggur í vondsku.
20 Og vit vita at Sonur Guðs
er komin, og hevur givið okkum
eina fatan, at vit mega kenna hann
sum er sannur, og vit eru í honum
sum er sannur, enntá í Syni hansara Jesusi Christi. Hesin er hin
sanni Guð, og ævigt lív.
21 Lítlu børn, haldið tykkum
frá avgudum. A´-men.

HIN ANNAR ALMENNI EPISTIL

J ÓH A N N E SAR.
I N elsti til hinnar útvaldu
H
frúar og barna hennar,
hvørji eg elski í sannleikanum ; og
ikki eg einans, men eisini øll tey
sum hava kent sannleikan ;
2 Fyri sannleikans søk, hvør
dvølist í okkum, og skal vera við
okkum um ævir.
3 Náði veri við tykkum, miskunn, og friður, frá Guði Faðirinum, og frá Harranum Jesusi
Christi, Syni Faðirsins, í sannleika og kærleika.
4 Eg fegnaðist stórliga at eg
fann av børnum tínum gangandi
í sannleika, eins og vit hava móttikið eitt boð frá Faðirinum.

5 Og nú bøni eg teg, frú, ikki sum
um eg skrivaði eitt nýtt boð til tín,
men tað sum vit høvdu frá byrjanini, at vit eiga at elska hvør annan.
6 Og hetta er kærleiki, at vit
ganga eftir boðum hansara. Hetta
er boðið, At, eins og tit hava hoyrt
frá byrjanini, skuldu tit ganga í tí.
7 Tí mangir villleiðarar eru
farnir inn í heimin, hvørjir játta
ikki at Jesus Christus er komin í
kjøtinum. Hesin er ein villleiðari
og ein an´-ti-christ-us.
8 Hyggið um tykkum sjálvar,
at vit missa ikki teir lutir sum vit
hava virkað, men at vit móttaka
eitt fult endurgjald.
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Diotrephes hartaður & Demetrius rósaður

9 Hvørsumhelst ið misbrýtur,
og verður ikki verandi í Guðslæru Christs, hevur ikki Guð.
Hann sum verður verandi í
Guðs-læru Christs, hann hevur
bæði Faðirin og Sonin.
10 Um tað komi nakar til tykkara, og komi ikki við hesi Guðslæru, takið ikki ímóti honum inn í
hús tykkara, eiheldur bjóðið honum Guðs byr :

III. JÓHANNES

11 Tí hann sum býður honum
Guðs byr er luttakari í hansara
illu gerðum.
12 Havandi mangar lutir at
skriva tykkum, vildi eg ikki skriva
við pappíri og blekki : men eg líta
á at koma til tykkara, og tala andlit til andlits, at fagnaður okkara
má verða fullur.
13 Børn útvaldu systur tínar lata
heilsa tær. A´-men.

HIN TRIÐJI ALMENNI EPISTIL

J ÓH A N N E SAR.
I N elsti til hins háttelskaða
H
Gai´-us-ar, hvønn eg elski í
sannleikanum.

2 Háttelskaði, eg ynski framum
allar lutir at tú mást blóma og
vera við góða heilsu, enntá eins og
sál tín blómar.
3 Tí eg frøddist stórliga, tá ið
brøðurnir komu og vitnaðu um
sannleikan sum er í tær, enntá
sum tú gongurt í sannleikanum.
4 Eg havi onga størri gleði enn
at hoyra at børn míni ganga í
sannleika.
5 Háttelskaði, tú gert trúliga
hvatiðso tú gert mótvegis brøðrunum, og mótvegis fremmandum ;
6 Sum hava borið vitni um vælvild tína frammi fyri kirkjuni: hvørjar um tú føri áfram á ferð teirra eftir gudiligum slag, tú skalt gera væl:
7 Av tí at fyri navns hans søk
teir fóru út, takandi einkið av
Heidningunum.
8 Vit tessvegna áttu at taka ímóti
slíkum, at vit máttu verið felags
hjálparar fyri sannleikanum.
9 Eg skrivaði kirkjuni : men

Di-o-tre´-ph-es, hvør elskar at hava
hina fremstu støðu teirra millum,
tekur ikki ímóti okkum.
10 Hvørsvegna, um eg komi, eg
vil minnast gerðir hansara sum
hann ger, prátandi ímóti okkum
við illviljasomum orðum : og ikki
nøgdur harvið, eiheldur sjálvur
tekur hann ímóti brøðrunum, og
noktar teim sum vildu, og kastar
teir út úr kirkjuni.
11 Háttelskaði, fylg ikki tí sum
er ilt, men tí sum er gott. Hann ið
ger gott er av Guði : men hann ið
ger ilt hevur ikki sæð Guð.
12 De-me´-tri-us hevur góða frágreiðing av øllum monnum, og av
sannleikanum sjálvum : ja, og vit
eisini geva frágreiðing ; og tit vita
at frágreiðing okkara er sonn.
13 Eg hevði mangar lutir at
skriva, men eg vil ikki við blekki
og penni skriva tær :
14 Men eg líti á at eg skal brátt
síggja teg, og vit skulu tala andlit
til andlits. Friður veri til tín. Vinir
okkara lata heilsa tær. Heilsa vinunum við navni.
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HIN ALMENNI EPISTIL

J UDASAR.
tænari Jesu Christs, og
JeruUDAS,
bróðir Jácobs, til teirra sum
halgaðir av Guði Faðirinum,

hann orð um Móse likam, tordi
ei føra ímóti honum eina háðandi
ákæru, men segði, Harrin harti
og varðveiddir í Jesusi Christi, og teg.
kallaðir :
10 Men hesir tala ilt um teir
2 Miskunn innat tykkum, og frið- lutir sum teir kenna ikki : men
ur, og kærleiki, veri margfaldað.
hvat teir kenna náttúrliga, eins og
3 Háttelskaðu, tá ið eg veitti vitleys djór, í hasum lutum spilla
allan íðinskap at skriva tykkum teir seg sjálvar.
um hina felags frelsu, var tað 11 Vei teimum! tí teir hava gingneyðturviligt hjá mær at skriva ið á vegi Cains, og runnu grádugtykkum, og formana tykkum, at liga eftir villfaring Ba´-laam-s fyri
tit skuldu álvarsamliga stríða fyri endurgjald, og glataðust í andtrúnni sum varð eina ferð fingin mæling Cora.
hinum heilagu.
12 Hesir eru blettir í vælvildar4 Tí tað eru ávísir menn skrid- festum tykkara, tá ið teir festa
nir inn óvarnandi, hvørjir vórðu við tykkum, nørandi seg sjálvar
áður frá gamlari tíð útnevndir til uttan ótta : skýggj teir eru uttan
hesa dómfelling, ógudiligir menn, vatn, drivnir umkring av vindum ;
umgerandi náði Guðs várs yvir í trø hvørs ávøkstur følnar, uttan
skendsku, og avnoktandi hin ein- ávøkst, tværreisur deyðir, slitnir
asta Harra Guð, og Harra váran upp við rótunum ;
Jesus Christ.
13 Øðisligar sævaraldur, froð5 Eg vil tessvegna seta tykkum andi út teirra egnu skomm ; reikí endurminning, tó at tit einaferð andi stjørnur, til hvørja er avlagdvitstu hetta, hvussu ið Harrin, ur myrkurs svartleikin um ævir.
havandi frelst fólkið út úr Egypta- 14 Og E´-noch eisini, hin sjeyndi
landi, aftaná oyddi tey sum trúðu frá Adami, propheteraði um hesikki.
ar, sigandi, Sí, Harrin kemur við
6 Og einglarnar sum hildu ikki tíggju túsundum av heilagu sínsína fyrstu støðu, men yvirgóvu sín um,
egna bústað, hevur hann goymt í 15 At útinna dóm uppá allar,
ævigt-varandi ketum undir myrkri og at sannføra allar sum eru
framat dómi hins mikla dags.
ógudiligir millum teirra um allar
7 Enntá sum Sodoma og Go- teirra ógudiligu gerðir sum teir
mor´-rha, og staðirnir umkring hava ógudiliga framt, og um allar
teir á líkan hátt, gevandi seg teirra hørðu talur sum ógudiligir
sjálvar yvir til siðloysis, og farandi syndarar hava talað ímóti honum.
eftir fremmandum kjøti, eru settir 16 Hesir eru knarrarar, klagfram fyri eitt fyridømi, líðandi arar, gangandi eftir teirra egnu
revsidómin av ævigum eldi.
lystum ; og muður teirra talar
8 Líkaleiðis eisini hesir skitnu mikil uppblásandi orð, havandi
droymarar óreinka kjøtið, vanvirða persónar manna í metum uppá
harradømi, og tala ilt um tignir.
grund av frama.
9 Tó erka-eingilin Michael, tá 17 Men, háttelskaðu, minnist
ið hann stríddi við djevulin skifti tit orðanna sum vórðu talað áður
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Revsingin hjá følskum frálærarum

av apostlum várs Harra Jesu
Christs ;
18 Hvussu ið teir søgdu tykkum tað skuldu verða spottarar
í hini síðstu tíð, hvørjir skuldu
ganga eftir teirra egnu ógudiligu
lystum.
19 Hesir veri teir sum atskilja
seg sjálvar, sansaligir, havandi
ikki Andan.
20 Men tit, háttelskaðu, byggjandi upp tykkum sjálvar á tykkara
mest heilagu trúgv, biðjandi í
Heilaga Andanum,
21 Haldið tykkum sjálvar í kærleika Guðs, væntandi eftir mis-

OPINBERINGIN 1
kunn várs Harra Jesu Christs til
ævigs lívs.
22 Og við summum havið várkunn, gerandi mun:
23 Og aðrar frelsið við ótta, hálandi teir út úr eldinum ; hatandi
enntá klæðið blettað av kjøtinum.
24 Nú, honum sum er førur fyri
at varða tykkum frá at falla, og at
seta tykkum fram feilafríar frammi
fyri nærveru dýrdar sínar við ovurhonds fagnaði,
25 Til hins einasta vísa Guðs
várs Frelsara, veri dýrd og hátign,
harradømi og máttur, bæði nú og
ævir. A´-men.

OP I N B E R I NG
S T. J Ó H A N N E S A R H I N S G U Ð S L Í K A .
elskaði okkum, og tváaði okkum
KAPITUL 1
frá syndum okkara í sínum egna
P I N B E R I NG Jesu Christs, blóði,
sum Guð gav honum, at 6 Og hevur gjørt okkum kongar
sýna tænarum sínum lutir sum og prestar yvirfyri Guði og Faðir
mugu brátt bera á ; og hann sendi sínum ; til hansara veri dýrd og
og uppmálaði tað við eingli sínum harradømi um ævir og ævir.
yvirfyri tænara sínum Jóhannesi : A´-men.
2 Hvør gav frágreiðing um 7 Sí, hann kemur við skýggjorð Guðs, og um vitnisburð Jesu um ; og hvørt eyga skal sjá hann,
Christs, og um allar lutir sum og teir eisini sum gataðu hann: og
allar ættargreinir jarðarinnar skulu
hann sá.
3 Vælsignaður er hann sum gráta uppá grund av honum. Ennlesur, og teir sum hoyra orðini tá so, A´-men.
av hesum prophetïi, og varðveita 8 Eg eri Alpha og Omega, byrjhasar lutir sum eru skrivaðir harí, anin og endingin, sigur Harrin,
sum er, og sum var, og sum koma
tí tíðin er fyri hond.
4 ÓHAN N E S til hinna sjey skal, hin Almáttugi.
kirkna sum eru í Asiu : 9 Eg Jóhannes, hvør eisini eri
náði veri innat tykkum, bróðir tykkara, og lagsmaður í
og friður, frá honum sum er, og trongslu, og í kongadømi og tolsum var, og sum koma skal ; og móði Jesu Christs, var á oynni sum
frá hinum sjey Andum sum eru er kallað Patmos, fyri orð Guðs,
og fyri vitnisburð Jesu Christs.
frammi fyri trónu hansara ;
5 Og frá Jesusi Christi, hvør er 10 Eg var í Andanum á Harrans
hitt trúfasta vitnið, og hin frum- degi, og hoyrdi aftanfyri meg eina
gitni av hinum deyðu, og prinsur mikla rødd, sum av eini basúnu,
konga jarðarinnar. Honum sum 11 Sigandi, Eg eri Alpha og
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OPINBERINGIN 2

Hvat Jóhannesi varð boðið at

Omega, hin fyrsti og hin síðsti :
KAPITUL 2
og, Hvat tú sært, skriva í eina
I N G L I N U M hjá kirkjuni
bók, og send tað hinum sjey
í Eph´-e-sus skriva ; Hesar lutkirkjum sum eru í Asiu ; Eph´-esus, og Smyrnu, og Per´-ga-mos, ir sigur hann sum heldur hinum
og Thý-a-ti´-ru, og Sar´-dis, og sjey stjørnum í høgru hond síni,
hvør gongur í miðju hinna sjey
Phila-delphiu, og La-odi-ce´-u.
12 Og eg vendi mær at sjá rødd- gyltu ljósastaka ;
ina sum talaði við meg. Og ver- 2 Eg veit verk tíni, og strev
andi vendur, sá eg sjey gyltar títt, og tolmóð tína, og hvussu
tú orkar ei at bera teir sum eru
ljósastakar ;
13 Og í miðju hinna sjey gyltu óndir : og tú hevurt roynt teir sum
ljósastaka ein líkur Menniskju- siga teir eru apostlar, og eru ikki,
syninum, klæddur við einum og hevurt funnið teir lygnarar :
klæði niður til fóts, og gyrdur um 3 Og hevurt borið, og hevurt
bróstini við einum gyltum gyrðli. tolmóð, og fyri navns míns søk hev14 Høvur hansara og hárini hjá urt strevað, og hevurt ikki lúgvast.
honum vóru hvít sum ull, eins hvít 4 Hóast hetta, eg havi eitthvørt
sum snjó ; og eygu hansara vóru ímóti tær, av tí at tú hevurt yvirgivið fyrsta kærleik tín.
sum ein flamma av eldi ;
15 Og føtur hansara líkir fín- 5 Minst til tessvegna frá hvaðum kopari, sum um teir brendu í an tú ert fallin, og vend um, og
einum ovni ; og rødd hansara sum ger tey fyrstu verkini; annars vil
eg koma til tín skundiliga, og vil
ljóðið av mongum vøtnum.
16 Og hann hevði í høgru hond burtflyta ljósastaka tín út úr staði
síni sjey stjørnur : og út úr munni sínum, uttan tú vendi um.
hansara gekk eitt hvast tvíeggjað 6 Men hetta tú hevurt, at tú
svørð : og ásjón hansara var sum hatart gerðir Nic-o-lai-it´-anna,
hvørjar eg eisini hati.
sólin skínur í styrki síni.
17 Og tá ið eg sá hann, fell eg 7 Hann sum hevur oyra, lat hann
við føtur hansara eins og deyður. hoyra hvat Andin sigur við kirkjOg hann legði høgru hond sína urnar; Til hansara sum yvirvinnuppá meg, sigandi við meg, ur vil eg geva at eta av lívsins træi,
Óttast ikki ; eg eri hin fyrsti og hin sum er í miðju paradísar Guðs.
8 Og einglinum hjá kirkjuni í
síðsti :
18 Eg eri hann sum livir, og var Smyrnu skriva ; Hesar lutir sigur
deyður ; og, sí, eg eri livandi um hin fyrsti og hin síðsti, sum var
ævir meir, A´-men ; og havi lyklar deyður, og er livandi ;
9 Eg veit verk tíni, og trongslu,
helvitis og deyðans.
19 Skriva lutirnar sum tú og fátækdóm, (men tú ert ríkur)
hevurt sæð, og lutirnar sum eru, og eg veit Guðs-spottan teirra sum
og lutirnar sum skulu verða her- siga teir eru Jødar, og eru ikki,
men eru synagoga Satans.
eftir ;
20 Loyndardómur hinna sjey 10 Óttast ongar av hasum lutstjarna sum tú sást í høgru hond um sum tú skalt líða : sí, djevulin
míni, og hinna sjey gyltu ljósa- skal kasta summar av tykkum inn í
staka. Hinar sjey stjørnur eru fongsul, at tit mega verða royndeinglar hinna sjey kirkna : og hinir ir ; og tit skulu hava trongslu tíggju
sjey ljósastakar sum tú sást eru dagar : vert tú trúfastur til deyða,
og eg vil geva tær eina krúnu lívs.
hinar sjey kirkjur.
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OPINBERINGIN 3

skriva einglum hinna sjey kirkna

11 Hann sum hevur oyra, lat irt hasi kvinnuni Jez´-e-bel, sum
hann hoyra hvat Andin sigur við kallar seg sjálva eina prophetinnu,
kirkjurnar ; Hann sum yvirvinnur at læra og at tøla tænarar mínar
skal ikki verða grandaður av hin- at fremja hordóm, og at eta lutir
ofraðar skurðgudum.
um øðrum deyða.
12 Og til eingilsins hjá kirkjuni 21 Og eg gav henni tíðarbil at
í Per´-ga-mos skriva ; Hesar lutir venda um frá siðloysi hennara ; og
sigur hann sum hevur hitt hvassa hon vendi ikki um.
22 Sí, eg vil kasta hana inn í eina
svørð við tveimum eggjum ;
13 Eg veit verk tíni, og hvar song, og teir sum fremja hordóm
tú býrt, enntá hvar sæti Satans við henni inn í mikla trongslu,
er : og tú heldurt fast navn mítt, uttan teir vendi um frá gerðum
og hevurt ikki avnoktað trúgv sínum.
mína, enntá í teimum døgum í 23 Og eg vil drepa børn hennhvørjum Antipas var mín trúfasti ara við deyða ; og allar kirkjurnar
martýrur, hvør varð vigin tykkara skulu vita at eg eri hann sum
millum, hvar Satan býr.
rannsakar nýruni og hjørtuni : og
14 Men eg havi nakrar fáar eg vil geva hvørjum og einum av
lutir ímóti tær, av tí at tú hevurt tykkum samsvarandi við verkini
har teir sum halda Guðs-læru Ba´- hjá tykkum.
laam-s, hvør lærdi Balac at kasta 24 Men tykkum sigi eg, og restein snávingarstein fyri børn Ísra- ini í Thý-a-ti´-ru, so mongum sum
els, at eta lutir sláturofraðir skurð- hava ikki hesa Guðs-læru, og
sum hava ikki kent dýpdir Satans,
gudum, og at fremja hordóm.
15 Soleiðis hevurt tú eisini teir sum teir siga ; Eg vil leggja uppá
sum halda Guðs-læru Nico-lai-it´- tykkum onga aðra byrðu.
25 Men tað sum tit hava longu
anna, hvønn lut eg hati.
16 Vend um ; ella annars vil haldið fast til eg komi.
eg koma at tær skundiliga, og vil 26 Og hann sum yvirvinnur,
berjast ímóti teimum við svørði og varðveitir verkini hjá mær
framat endanum, til hansara vil
muns míns.
17 Hann sum hevur oyra, lat hann eg geva mátt yvir tjóðunum :
hoyra hvat Andin sigur við kirkjur- 27 Og hann skal stjórna teimnar ; Til hansara sum yvirvinnur vil um við einum stavi av jarni ; eins
eg geva at eta av hinum fjalda man´- og kerini hjá einum leirkerasmiði
na, og vil geva honum ein hvítan skulu tey verða brotin í flindur :
stein, og í steininum eitt nýtt navn enntá eins og eg móttók frá Faðir
skrivað, sum eingin maður kennir mínum.
28 Og eg vil geva honum morguttan hann sum móttekur hann.
18 Og einglinum hjá kirkjuni unstjørnuna.
í Thý-a-ti´-ru skriva ; Hesar lutir 29 Hann sum hevur oyra, lat
sigur Sonur Guðs, hvør hevur hann hoyra hvat Andin sigur við
eygu síni lík einum loga av eldi, kirkjurnar.
og føtur hansara eru líkir fínum
KAPITUL 3
kopari ;
G einglinum hjá kirkjuni í
19 Eg veit verk tíni, og vælvild,
Sar´-dis skriva ; Hesar lutir
og tænastu, og trúgv, og tolmóð
tína, og verk tíni ; og hini síðstu at sigur hann sum hevur hinar sjey
Andar Guðs, og hinar sjey stjørnvera fleiri enn hini fyrstu.
20 Hóast hetta, eg havi nakrar ur ; Eg veit verk tíni, at tú hevurt
fáar lutir ímóti tær, av tí at tú loyv- eitt navn at tú livirt, og ert deyður.
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OPINBERINGIN 3

Sardis átalað & Philadelphia viðurkend

2 Ver árvakin, og styrk teir lutir heimin, at royna teir sum dvøljast
sum eru eftir, sum eru til reiðar uppiá jørðini.
at doyggja : tí eg havi ikki funnið 11 Sí, eg komi skundiliga : halt
verkini hjá tær fullkomin frammi tað fast sum tú hevurt, at eingin
fyri Guði.
maður taki krúnu tína.
3 Minst til tessvegna hvussu 12 Hann sum yvirvinnur, vil eg
tú hevurt tikið ímóti og hoyrt, gera eina súlu í templi Guðs míns,
og halt fast, og vend um. Um og hann skal fara ei meira út :
tessvegna tú skalt ikki vaka, eg vil og eg vil skriva uppá hann navn
koma á teg sum ein tjóvur, og tú Guðs míns, og navn staðar Guðs
skalt ikki vita hvønn tíma eg vil míns, sum er nýggja Jerusalem,
koma uppá teg.
sum kemur niður út úr himni
4 Tú hevurt nøkur fá nøvn enn- frá Guði mínum : og eg vil skriva
tá í Sar´-dis, sum hava ikki óreinkað uppá hann mítt nýggja navn.
klæðir síni ; og teir skulu ganga við 13 Hann sum hevur oyra, lat
mær í hvítum : tí teir eru verdigir. hann hoyra hvat Andin sigur við
5 Hann sum yvirvinnur, hin kirkjurnar.
sami skal verða klæddur í hvítan 14 Og einglinum hjá kirkju
búnað ; og eg vil ikki sletta út navn Lao-di-ce´-ar-anna skriva ; Hesar
hansara út úr lívsins bók, men lutir sigur A´-men, hitt trúfasta og
eg vil játta navn hansara frammi sanna vitnið, byrjanin til skapan
fyri Faðir mínum, og frammi fyri Guðs ;
einglum hansara.
15 Eg veit verk tíni, at tú ert
6 Hann sum hevur oyra, lat hvørki kaldur ella heitur : eg vildi
hann hoyra hvat Andin sigur við tú vart kaldur ella heitur.
kirkjurnar.
16 So at av tí at tú ert flógvur,
7 Og til eingilsins hjá kirkjuni og hvørki kaldur ella heitur, eg vil
í Philadelphiu skriva ; Hesar lutir spýggja teg út úr munni mínum.
sigur hann sum er heilagur, hann 17 Av tí at tú sigurt, Eg eri
sum er sannur, hann sum hevur ríkur, og øktur við góðsi, og havi
lykil Dávids, hann sum letur upp, tørv á ongum ; og veitst ikki at
og eingin maður letur aftur ; og tú ert vesælur, og ússaligur, og
letur aftur, og eingin maður letur fátækur, og blindur, og nakin:
upp ;
18 Tilráði eg tær at keypa av
8 Eg veit verk tíni : sí, eg havi mær gull, roynt í eldinum, at
sett frammi fyri tær eina opna tú mást verða ríkur ; og hvítan
hurð, og eingin maður kann lata búnað, at tú mást verða klæddur,
hana aftur : tí tú hevurt lítla styrki, og skommin av nakni tínum
og hevurt varðveitt orð mítt, og birtist ei ; og salva eygu tíni við
hevurt ikki avnoktað navn mítt.
eygnasalvu, at tú mást síggja.
9 Sí, eg vil elva teim av syna- 19 So mangar sum eg elski, teir
gogu Satans, hvørjir siga teir eru átali eg og agi : ver vandlátur tessJødar og eru ikki, men ljúgva ; sí, vegna, og vend um.
eg vil elva teimum at koma og til- 20 Sí, eg standi við dyrnar,
biðja frammi fyri fótum tínum, og og banki uppá : um nakar maður
hoyri rødd mína, og opni dyrnar,
at vita at eg havi elskað teg.
10 Av tí at tú hevurt varðveitt eg vil koma inn til hansara, og vil
orð tolmóðar mínar, eg eisini vil eta náttverða saman við honum,
varðveita teg frá freistingarstund- og hann við mær.
ini sum skal koma uppá allan 21 Til hansara sum yvirvinnur
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OPINBERINGIN 4, 5

Ein bók innsignað við sjey innsiglum

vil eg veita at sita hjá mær í trónu
míni, enntá sum eg eisini yvirvann, og eri setstur niður hjá
Faðir mínum í trónu hansara.
22 Hann sum hevur oyra, lat
hann hoyra hvat Andin sigur við
kirkjurnar.

um innanvert : og tey hvíla ikki
dag og nátt, sigandi, Heilagur,
heilagur, heilagur, Harrin Guð
Almáttugur, sum var, og er, og
koma skal.
9 Og tá ið tey djórini geva dýrd
og heiður og tøkkir til hansara
sum sat á trónuni, hvør livir um
ævir og ævir,
10 Falla hinir fýra og tjúgu elstu
niður frammi fyri honum sum
sat á trónuni, og tilbiðja hann
sum livir um ævir og ævir, og
kasta krúnur sínar fyri trónuna,
sigandi,
11 Tú ert verdugur, O Harri, at
móttaka dýrd og heiður og mátt :
tí tú hevurt skapað allar lutir, og
fyri fragd tína teir eru og vórðu
skapaðir.

KAPITUL 4
F T I R hetta leit eg, og, sí,
einar dyr vórðu latnar upp í
himni : og fyrsta røddin sum eg
hoyrdi var eins og var tað av eini
basúnu talandi við meg ; sum
segði, Kom upp higar, og eg vil
sýna tær lutir sum mugu verða
hereftir.
2 Og í stundini var eg í andanum : og, sí, ein tróna var sett í
himni, og ein sat á trónuni.
3 Og hann sum sat var at
KAPITUL 5
líta uppá líkur einum jaspis og
einum sardis steini : og tað var ein
G eg sá í høgru hond hansara
ælabogi runt umkring trónuna, í
sum sat á trónuni eina bók
ásýnd líkur einum smaragdi.
skrivaða innaní og á baksíðuna,
4 Og runt umkring trónuna innsiglað við sjey innsiglum.
vóru fýra og tjúgu sætir: og uppiá 2 Og eg sá ein sterkan eingil
sætunum sá eg fýra og tjúgu elst- boðandi við harðari rødd, Hvør
ar sitandi, klæddir í hvítan búnað ; er verdugur at opna bókina, og at
og teir høvdu á høvdum sínum loysa innsiglini hjá henni ?
3 Og eingin maður í himni, ella
krúnur av gulli.
5 Og út úr trónuni útgingu á jørð, eiheldur undir jørðini, var
snarljósir og torusláttir og røddir : førur fyri at opna bókina, eiheldur
og tað vóru sjey lampur av eldi at líta hará.
brennandi frammi fyri trónuni, 4 Og eg græt mikið, av tí at
hvørjar eru hinir sjey Andar eingin maður varð funnin verdGuðs.
ugur at opna og at lesa bókina,
6 Og frammi fyri trónuni var eiheldur at líta hará.
tað eitt hav av glari líkt krystalli : 5 Og ein av hinum elstu sigur
og í miðju trónunnar, og runt um- við meg, Grát ikki : sí, Ljónið av
kring trónuna, vóru fýra djór full í ættargrein Juda, Rótin av Dávidi,
hevur sigrað at opna bókina, og at
eygum frammantil og aftantil.
7 Og hitt fyrsta djórið var líkt loysa tey sjey innsiglini hjá henni.
einum ljóni, og hitt annað djórið 6 Og eg skoðaði, og, sí, í miðju
líkt einum kálvi, og hitt triðja djór- trónunnar og hinna fýra djóra,
ið hevði andlit sum ein maður, og í miðju hinna elstu, stóð eitt
og hitt fjórða djórið var líkt eini Lamb sum tað hevði verið slátrað,
havandi sjey horn og sjey eygu,
fljúgvandi ørn.
8 Og tey fýra djórini høvdu hvørji eru hinir sjey Andar Guðs,
hvørt av teimum seks veingir runt sendir fram út í alla jørðina.
umkring seg ; og tey vóru full í eyg- 7 Og hann kom og tók bókina
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OPINBERINGIN 5, 6

Upplatingin av innsiglunum í raðfylgju

hevði ein boga ; og ein krúna varð
givin honum : og hann fór út sigrandi, og at sigra.
3 Og tá ið hann hevði latið upp
hitt annað innsiglið, hoyrdi eg hitt
annað djórið siga, Kom og síggj.
4 Og tað fór út ein annar hestur,
sum var reyður : og máttur varð givin til hansara sum sat hará at taka
frið frá jørðini, og at teir skuldu
drepa hvør annan: og tað varð
givið honum eitt mikið svørð.
5 Og tá ið hann hevði latið upp
hitt triðja innsiglið, hoyrdi eg hitt
triðja djórið siga, Kom og síggj.
Og eg skoðaði, og sí ein svartur
hestur ; og hann sum sat á honum
hevði vágskál í hendi sær.
6 Og eg hoyrdi eina rødd í
miðju hinna fýra djóra siga, Eitt
mál av hveiti fyri ein denar, og
trý mál av byggi fyri ein denar ;
og síggj til tú skaði ikki oljuna og
vínið.
7 Og tá ið hann hevði latið upp
hitt fjórða innsiglið, hoyrdi eg
røddina á fjórða djórinum siga,
Kom og síggj.
8 Og eg leit, og sí ein bleikur
hestur : og navn hansara sum sat
á honum var Deyði, og Helviti
fylgdi við honum. Og máttur varð
givin teimum yvir fjórðinginum
av jørðini, at drepa við svørði, og
við hungri, og við deyða, og við
villdjórum jarðarinnar.
9 Og tá ið hann hevði latið upp
hitt fimta innsiglið, sá eg undir
altarinum sálirnar hjá teimum
sum vóru vignir fyri orð Guðs, og
fyri vitnisburðin sum teir hildu :
10 Og teir rópaðu við harðari
rødd, sigandi, Hvussu leingi, O
KAPITUL 6
Harri, heilagi og sanni, dømirt tú
G eg sá tá ið Lambið læt upp ikki og hevnirt blóð okkara á teir
eitt av innsiglunum, og eg sum dvøljast á jørðini?
hoyrdi, sum var tað ljóðið av toru, 11 Og hvítar skikkjur vórðu giveitt av hinum fýra djórunum sig- nar hvørjum og einum av teimum;
og tað varð sagt teimum, at teir
andi, Kom og síggj.
2 Og eg sá, og sí ein hvítur skuldu hvíla enn í eina stutta tíð,
hestur : og hann sum sat á honum inntil samtænarar teirra eisini og
330

út úr høgru hondini á honum
sum sat uppiá trónuni.
8 Og tá ið hann hevði tikið bókina, fullu tey fýra djórini og hinir
fýra og tjúgu elstu niður frammi
fyri Lambinum, havandi hvør og
ein av teimum harpur, og gyltar
skálir fullar av roykilsum, sum
eru bønirnar hjá heilagum.
9 Og teir sungu ein nýggjan
song, sigandi, Tú ert verdugur at
taka bókina, og at opna innsiglini
hjá henni : tí tú varðst dripin, og
hevurt endurkeypt oss til Guðs
við blóði tínum út úr hvørji ætt,
og tungu, og fólki, og tjóð ;
10 Og hevurt gjørt oss yvirfyri
Guði várum kongar og prestar :
og vær skulum ráða á jørðini.
11 Og eg skoðaði, og eg hoyrdi
røddina á mongum einglum runt
umkring trónuna og á djórunum
og hinum elstu: og talið á teimum
var tíggju túsund ferðir tíggju túsund, og túsundir av túsundum ;
12 Sigandi við harðari rødd,
Verdugt er Lambið sum varð dripið at móttaka mátt, og ríkdómar,
og vísdóm, og styrki, og heiður,
og dýrd, og signing.
13 Og hvønn skapning sum
er í himni, og á jørðini, og undir
jørðini, og slíkar sum eru í sjónum,
og allar sum eru í teimum, hoyrdi
eg sigandi, Signing, og heiður, og
dýrd, og máttur, veri honum sum
situr uppiá trónuni, og Lambinum
um ævir og ævir.
14 Og tey fýra djórini søgdu,
A´-men. Og hinir fýra og tjúgu
elstu fullu niður og tilbóðu hann
sum livir um ævir og ævir.
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Tænarar Guðs innsiglaðir í ennum teirra

OPINBERINGIN 7

brøður teirra, sum skuldu verða
dripnir eins og teir vórðu, skuldi
verða uppfylt.
12 Og eg skoðaði tá ið hann
hevði latið upp hitt sætta innsiglið, og, sí, har varð ein mikil
jarðskjálvti ; og sólin gjørdist
svørt sum sekkjaklæði av hári, og
mánin gjørdist sum blóð ;
13 Og stjørnur himins fullu
til jarðarinnar, enntá sum eitt
fikutræ kastar sínar óstadnu fikur,
tá ið tað verður skakað av einum
máttugum vindi.
14 Og himinin fór burtur sum
ein bókarulla, tá ið hon verður
rullað saman ; og hvørt fjall og
hvør oyggj vórðu flutt út úr plássum sínum.
15 Og kongar jarðarinnar, og
hinir miklu menn, og hinir ríku
menn, og hinir fremstu høvuðsmenn, og hinir máttugu menn,
og hvør trælsveinur, og hvør frímaður, fjaldu seg í hellum og í
klettum fjallanna ;
16 Og søgdu til fjallanna og
klettanna, Fallið á okkum, og fjalið okkum frá andlitinum á honum sum situr á trónuni, og frá
vreiði Lambsins :
17 Tí hin mikli dagur vreiðis
hansara er komin ; og hvør skal
verða førur fyri at standast ?

vit hava innsiglað tænarar Guðs
várs í ennum teirra.
4 Og eg hoyrdi talið á teimum
sum vórðu innsiglaðir : og tað
vórðu innsiglaðir eitt hundrað og
fjøruti og fýra túsund av øllum
ættargreinum Ísraels barna.
5 Av ættargrein Juda vórðu
innsiglaðir tólv túsund. Av ættargrein Rubens vórðu innsiglaðir
tólv túsund. Av ættargrein Gads
vórðu innsiglaðir tólv túsund.
6 Av ættargrein As´-er-s vórðu
innsiglaðir tólv túsund. Av ættargrein Nep´-tha-lim-s vórðu innsiglaðir tólv túsund. Av ættarargrein
Ma-nass´-es vórðu innsiglaðir tólv
túsund.
7 Av ættargrein Símeons vórðu
innsiglaðir tólv túsund. Av ættargrein Levi vórðu innsiglaðir tólv
túsund. Av ættargrein Iss´-a-char-s
vórðu innsiglaðir tólv túsund.
8 Av ættargrein Za´-bu-lon-s
vórðu innsiglaðir tólv túsund.
Av ættargrein Jósephs vórðu innsiglaðir tólv túsund. Av ættargrein Benjamins vórðu innsiglaðir tólv túsund.
9 Eftir hetta skoðaði eg, og, sí,
ein mikil fjøld, sum eingin maður kundi telja, av øllum tjóðum,
og ættum, og fólkum, og tungum,
stóð frammi fyri trónuni, og frammi fyri Lambinum, klædd við hvítKAPITUL 7
um skikkjum, og pálmum í hondG eftir hesar lutir sá eg fýra um sínum ;
einglar standandi á hinum 10 Og rópaðu við harðari rødd,
fýra hornum jarðarinnar, haldandi sigandi, Frelsa til Guðs várs sum
hinum fýra vindum jarðarinnar, at situr uppiá trónuni, og Lambinum.
vindurin skuldi ikki blása á jørð- 11 Og allir einglarnir stóðu
ina, ella á sjógvin, ella á nakað træ. runt umkring trónuna, og um2 Og eg sá ein annan eingil kring hinar elstu og tey fýra djórstígandi upp frá eystrinum, hav- ini, og fullu frammi fyri trónuni á
andi innsigli hins livandi Guðs : andlit síni, og tilbóðu Guð,
og hann rópaði við harðari rødd 12 Sigandi, A´-men : Signing,
til hinna fýra eingla, til hvørja og dýrd, og vísdómur, og takkartað varð givið at granda jørðini veitan, og heiður, og kraft, og
máttur, veri Guði várum um ævir
og sjónum,
3 Sigandi, Grandið ikki jørðini, og ævir. A´-men.
eiheldur sjónum, ella trøunum, til 13 Og ein av hinum elstu tók
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OPINBERINGIN 8
til orða, sigandi við meg, Hvat
eru hesir sum eru klæddir í hvítar
skikkjur ? og hvaðan komu teir?
14 Og eg segði við hann, Harri,
tú veitst. Og hann segði til mín,
Hesir eru teir sum komu út úr
miklari trongslu, og hava tváað
skikkjur sínar, og gjørt tær hvítar
í blóði Lambsins.
15 Tessvegna eru teir frammi
fyri trónu Guðs, og tæna honum
dag og nátt í templi hansara : og
hann sum situr á trónuni skal
dvøljast millum teirra.
16 Teir skulu hungra ei meira,
eiheldur tyrsta nakað meira ; eiheldur skal sólin lýsa á teir, ella
nakar hiti.
17 Tí Lambið sum er í miðju
trónunnar, skal føða teir, og
skal leiða teir at livandi keldum
av vøtnum : og Guð skal turka
burtur øll tár frá eygum teirra.

Sjey einglar & sjey básúnur

7 Hin fyrsti eingilin ljóðaði,
og har fylgdi heglingur og eldur
blandað við blóði, og tey vórðu
kastað omaná jørðina : og triðjingurin av trøum varð brendur upp,
og alt grønt gras varð brent upp.
8 Og hin annar eingilin ljóðaði,
og sum var tað eitt mikið fjall
brennandi við eldi varð kastað
inn í sjógvin : og triðjingurin av
sjónum gjørdist blóð ;
9 Og triðjingurin av skapningunum sum vóru í sjónum, og
høvdu lív, doyðu ; og triðjingurin
av skipunum vórðu oyðiløgd.
10 Og hin triðji eingilin ljóðaði, og tað fell ein mikil stjørna
frá himni, brennandi sum var
hon ein lampa, og hon fell uppá
triðjingin av áunum, og uppá
keldurnar av vøtnum ;
11 Og navnið á stjørnuni er
kallað Malurt : og triðjingurin av
vøtnunum gjørdust malurt ; og
mangir menn doyðu av vøtnunum, av tí at tey vórðu gjørd beisk.
12 Og hin fjórði eingilin ljóðaði,
og triðjingurin av sólini varð sligin, og triðjingurin av mánanum,
og triðjingurin av stjørnunum ;
soleiðis at triðjingurin av teimum
varð myrkjaður, og dagurin skein
ikki í triðjinginum av honum, og
náttin líkaleiðis.
13 Og eg skoðaði, og hoyrdi ein
eingil fljúgvandi gjøgnum miðju
himins, sigandi við harðari rødd,
Vei, vei, vei, íbúgvum jarðarinnar, uppá grund av hinum røddunum av basúnum hjá teimum
trimum einglunum, sum eiga enn
at ljóða!

KAPITUL 8
G tá ið hann hevði latið upp
hitt sjeynda innsiglið, var
tað tøgn í himni umleið skeiðið á
ein hálvan tíma.
2 Og eg sá hinar sjey einglar
sum stóðu frammi fyri Guði; og til
teirra vórðu givnar sjey basúnur.
3 Og ein annar eingil kom og
stóð við altarið, havandi eitt gylt
roykilsisker ; og tað varð givið honum mikið roykilsi, at hann skuldi
ofra tað við bønunum av øllum
heilagum uppiá hinum gylta altari
sum var frammi fyri trónuni.
4 Og roykurin av roykilsinum,
sum kom við bønunum av hinum
heilagu, steig upp fram fyri Guð
út úr hond eingilsins.
KAPITUL 9
5 Og eingilin tók roykilsiskerið,
G hin fimti eingilin ljóðaði,
og fylti tað við eldi av altarinum,
og eg sá eina stjørnu falla frá
og kastaði tað út í jørðina : og tað
vórðu røddir, og torusláttir, og himni til jarðarinnar : og til hansara varð givin lykil hinnar botnsnarljósir, og ein jarðskjálvti.
6 Og teir sjey einglarnir sum leysu avgrundar.
høvdu tær sjey basúnurnar, búðu 2 Og hann læt upp hina botnleysu avgrund ; og tað steig upp
seg til at ljóða.
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Hin sætta básúnan verður ljóðað

OPINBERINGIN 9

ein roykur út úr avgrundini, sum men á hini Griksku tungu hevur
roykurin úr einum miklum ovni ; navn sítt A-pol´-ly-on.
og sólin og luftin vórðu myrkjað 12 Eitt veiið er umliðið ; og, sí,
uppá grund av roykinum úr av- tað koma tvey veiir afturat hereftir.
13 Og hin sætti eingil ljóðaði,
grundini.
3 Og tað komu út úr roykinum og eg hoyrdi eina rødd frá hinum
grashoppur uppá jørðina : og teim fýra hornum á hinum gylta altari,
varð givin máttur, eins og sporð- sum er frammi fyri Guði,
14 Sigandi til hins sætta eingils,
drekar jarðarinnar hava mátt.
4 Og tað varð boðið teimum at sum hevði basúnuna, Loys teir
tær skuldu ikki granda grasi jarð- fýra einglarnar sum eru bundnir
arinnar, eiheldur nøkrum grøn- í hini miklu ánni Eu-phra´-tes.
um luti, eiheldur nøkrum træi ; 15 Og teir fýra einglarnir vórðu
men einans teimum monnum loystir, sum vóru fyribúnir til eins
sum hava ikki innsigli Guðs í tíma, og eins dags, og eins mánennum sínum.
aðar, og eins árs, fyri at bana triðj5 Og til teirra varð tað givið, at inginum av monnum.
tær skuldu ikki drepa teir, men at 16 Og talið á herliðinum av reiðteir skuldu verða pínslaðir fimm monnunum vóru tvey hundrað
mánaðir : og pínsling teirra var túsund túsund : og eg hoyrdi talið
sum pínslingin av einum sporð- á teimum.
17 Og soleiðis sá eg hestarnar í
dreka, tá ið hann slær ein mann.
6 Og í teimum døgum skulu sjónini, og teir ið sótu á teimum,
menn søkja deyða, og skulu ikki havandi bróstbrynjur av eldi, og
finna hann ; og skulu tráa at doy- av hýasint, og svávuli : og høvd
ggja, og deyði skal flýggja frá hestanna vóru sum høvd ljóna ;
og út úr munnum teirra útgekk
teimum.
7 Og skapini á grashoppunum eldur og roykur og svávul.
vóru lík hestum, fyribúnir til bar- 18 Við hesum trimum varð triðjdaga ; og á høvdum teirra vóru ingurin av monnum dripin, við
sum vóru tað krúnur líkar gulli, eldinum, og við roykinum, og
og andlit teirra vóru sum andlit við svávlinum, sum útgekk út úr
manna.
munnum teirra.
8 Og tær høvdu hár eins og hár 19 Tí máttur teirra er í munni
kvenna, og tenn teirra vóru eins teirra, og í halum teirra : tí halar
og tenn ljóna.
teirra vóru líkir høggormum, og
9 Og tær høvdu bróstbrynjur, høvdu høvurir, og við teimum
eins og vóru tað bróstbrynjur av granda teir.
jarni ; og ljóðið av veingjum teirra 20 Og restin av monnunum
var eins og ljóðið av vagnum við sum vórðu ikki dripnir við hesmongum hestum rennandi til um plágum tó vendu ikki um
bardaga.
frá verkum handa teirra, at teir
10 Og tær høvdu halar líkar skuldu ikki tilbiðja djevlar, og
sporðdrekum, og tað vóru stung- skurðgudar av gulli, og silvuri, og
ur í halum teirra : og máttur teirra kopari, og steini, og av træi : sum
var at granda monnum fimm hvørki kunnu síggja, ella hoyra,
ella ganga :
mánaðir.
11 Og tær høvdu kong yvir sær, 21 Eiheldur vendu teir um frá
sum er eingil hinnar botnleysu morðum sínum, ella frá gandum
avgrundar, hvørs navn á hini sínum, ella frá siðloysi sínum, ella
Hebraisku tungu er Ab´-ad-don, frá tjóvaríum sínum.
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OPINBERINGIN 10, 11

Ein eingil við lítlari bók & tvey vitnir

hon skal vera í munni tínum søt
KAPITUL 10
sum hunangur.
G eg sá ein annan máttugan 10 Og eg tók hina lítlu bók út úr
eingil koma niður frá himni, hond eingilsins, og át hana upp ;
klæddan við einum skýggi : og ein og hon var í munni mínum søt
ælabogi var uppiá høvdi hansara, sum hunangur : og so skjótt sum
og andlit hansara var sum var eg hevði etið hana, varð búkur
tað sólin, og føtur hansara sum mín beiskur.
11 Og hann segði við meg, Tú
stólpar av eldi :
2 Og hann hevði í hond síni mást prophetera aftur frammi
eina lítla bók opna : og hann setti fyri mongum fólkum, og tjóðum,
høgra fót sín uppá sjógvin, og og tungum, og kongum.
vinstra fót sín á jørðina,
KAPITUL 11
3 Og rópaði við harðari rødd,
G tað varð givið mær eitt
sum tá ið eitt ljón ýlir : og tá ið
rør, líkt einum stavi : og
hann hevði rópað, mæltu røddum
eingilin stóð, sigandi, Reis teg, og
sínum sjey torur.
4 Og tá ið hinar sjey torur máta tempul Guðs, og altarið, og
høvdu mælt røddum sínum, var teir sum tilbiðja harí.
eg um at skriva : og eg hoyrdi eina 2 Men forgarðin sum er uttanrødd frá himni sigandi við meg, fyri templið útilæt, og máta hann
Sigla inn hasar lutir sum hinar sjey ikki ; tí hann er givin Heidningunum : og hin heilaga stað skulu
torur mæltu, og skriva teir ei.
5 Og eingilin sum eg sá standa teir traðka undir fót fjøruti og
uppiá sjónum og uppiá jørðini, tveir mánaðir.
3 Og eg vil geva mátt mínum
lyfti upp hond sína til himins,
6 Og svór við hann sum livir tveimum vitnum, og teir skulu
um ævir og ævir, hvør skapaði prophetera eitt túsund tvey hundhimin, og teir lutir sum harí eru, rað og trísinstjúgu dagar, klæddir
og jørðina, og teir lutir sum harí í sekkjaklæði.
eru, og sjógvin, og teir lutir sum 4 Hesir eru hini tvey olivintrø,
eru harí, at tað skuldi vera tíð ei og hinir tveir ljósastakar, standandi frammi fyri Guði jarðarinnar.
longur :
7 Men í døgunum av røddini 5 Og um nakar maður vilji
av hinum sjeynda eingli, tá ið granda teim, útgongur út úr
hann skal byrja at ljóða, skuldi munni teirra eldur, og upptærir
verða fullførdur loyndardómur fíggindar teirra : og um nakar
Guðs, eins og hann hevur kunn- maður vilji granda teim, hann má
gjørt fyri tænarum sínum pro- á henda hátt verða dripin.
6 Hesir hava mátt at loka himphetunum.
8 Og røddin sum eg hoyrdi frá in, at tað regni ikki í døgunum
himni, talaði við meg aftur, og av teirra prophetïi : og hava mátt
segði, Far og tak hina lítlu bók yvir vøtnum at umbroyta tey í
sum er opin í hond eingilsins blóð, og at sláa jørðina við øllum
sum stendur uppiá sjónum og plágum, so ofta sum teir vilja.
7 Og tá ið teir skulu hava fulluppiá jørðini.
9 Og eg fór at einglinum, og ført vitnisburð sín, skal djórið
segði við hann, Gev mær hina sum stígur upp út úr hini botnlítlu bók. Og hann segði við meg, leysu avgrund føra kríggj ímóti
Tak hana, og et hana upp ; og hon teimum, og skal yvirvinna teir, og
skal gera búk tín beiskan, men drepa teir.
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OPINBERINGIN 12

Hin sjeynda básúnan verður ljóðað

8 Og deyðu likam teirra skulu 18 Og tjóðirnar vórðu firtnar,
liggja í gøtu hins mikla staðar, og vreiði tín er komin, og tíð
sum andaliga er kallaður Sodoma hinna deyðu, at teir skuldu verða
og Egyptaland, hvar eisini Harri dømdir, og at tú skuldirt geva
okkara varð krossfestur.
endurgjald tænarum tínum pro9 Og teir av fólkunum og ætt- phetunum, og til hinna heilagu,
unum og tungunum og tjóðunum og teimum sum óttast navn títt,
skulu síggja deyðu likam teirra smáum og miklum ; og skuldirt
tríggjar dagar og hálvan, og skulu oyða teir sum oyða jørðina.
ikki loyva deyðu likam teirra at 19 Og tempul Guðs varð uppverða sett í gravir.
latið í himni, og tað varð sædd í
10 Og teir sum dvøljast uppiá templi hansara ørk testamentis
jørðini skulu fegnast yvir teimum, hansara : og tað vórðu snarljósir,
og halda sær at gamni, og skulu og røddir, og torusláttir, og ein
senda gávur hvør til annars ; av tí jarðskjálvti, og mikil heglingur.
at hesir tveir prophetar pínslaðu
KAPITUL 12
teir sum dvaldust á jørðini.
11 Og eftir tríggjar dagar og
G tað birtist eitt mikið undur
hálvan innfór Andi lívs frá Guði
í himni ; ein kvinna klædd
inn í teir, og teir stóðu upp á føtur við sólini, og mánin undir fótum
sínar ; og mikil ótti fell uppá teir hennara, og uppiá høvdi hennara
sum sóu teir.
ein krúna av tólv stjørnum :
12 Og teir hoyrdu eina mikla 2 Og hon verandi við barn róprødd frá himni sigandi við teir, aði, verkjandi í føðing, og píndist
Komið upp higar. Og teir stigu at verða loyst.
upp til himins í einum skýggi ; og 3 Og tað birtist eitt annað
fíggindar teirra skoðaðu teir.
undur í himni ; og sí ein mikil
13 Og hin sama tíma var tað reyður dreki, havandi sjey høvd
ein mikil jarðskjálvti, og tíggjundi og tíggju horn, og sjey krúnur
parturin av staðinum fell, og í uppiá høvdum hansara.
jarðskjálvtanum vórðu vignir av 4 Og hali hansara dró triðjingmonnum sjey túsund : og leivdin in av stjørnum himins, og kastaði
varð ræðslusligin, og gav dýrd til tær til jarðarinnar : og drekin stóð
frammanfyri kvinnuni sum var til
Guðs himins.
14 Hitt annað veiið er umliðið ; reiðar at verða loyst, fyri at gloypa
og, sí, hitt triðja veiið kemur brátt. barni hennara, so skjótt sum tað
15 Og hin sjeyndi eingilin ljóð- var føtt.
aði ; og tað vóru miklar røddir í 5 Og hon bar fram eitt sveinshimni, sigandi, Kongadømir hesa barn, hvør varð at stjórna øllum
heims eru vorðin kongadømir Harra tjóðum við einum stavi av jarni :
várs, og Christs hansara ; og hann og barn hennara varð rykt upp at
Guði, og til trónu hansara.
skal ráða um ævir og ævir.
16 Og hinir fýra og tjúgu elstu, 6 Og kvinnan flýddi inn í oyðisum sótu frammi fyri Guði á mørkina, hvar hon hevur ein stað
sætum sínum, fullu uppá andlit fyribúnan av Guði, at teir skuldu
føða hana har eitt túsund tvey
síni, og tilbóðu Guð,
17 Sigandi, Vit veita tær tøkk- hundrað og trísinstjúgu dagar.
ir, O Harri Guð Almáttugur, sum 7 Og tað varð eitt kríggj í himert, og vart, og koma skalt ; av tí ni : Michael og einglar hansara
at tú hevurt tikið til tín tín mikla bardust ímóti drekanum ; og drekin bardist og einglar hansara,
mátt, og hevurt rátt.
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OPINBERINGIN 13

Drekin verður kastaður út úr himni

8 Og vórðu ikki við yvirlutan ; kvinnuna, og fór at føra kríggj við
eiheldur varð pláss teirra funnið leivdina av sáði hennara, hvørjir
varðveita boðini hjá Guði, og hava
longur í himni.
9 Og hin mikli drekin varð kast- vitnisburð Jesu Christs.
aður út, hasin gamli høggormur,
KAPITUL 13
kallaður Djevulin, og Satan, sum
G eg stóð uppiá sandi sævarvillleiðir tann heila heimin: hann
ins, og sá eitt djór rísa upp
varð kastaður út út í jørðina, og
einglar hansara vórðu kastaðir út út úr sjónum, havandi sjey høvd
og tíggju horn, og uppiá hornum
við honum.
10 Og eg hoyrdi eina harða hansara tíggju krúnur, og uppiá
rødd sigandi í himni, Nú er kom- høvdum hansara hitt Guðs-spottin frelsa, og styrki, og kongadømi anar navn.
Guðs várs, og máttur Christs 2 Og djórið sum eg sá var líkt
hansara : tí ákærari brøðra vára einum leopardi, og føtur hansara
er kastaður niður, sum ákærdi vóru sum føturnir á eini bjørn, og
teir frammi fyri Guði várum dag munnur hansara sum munnurin
á einum ljóni: og drekin gav honog nátt.
11 Og teir yvirvunnu hann við um mátt sín, og sæti sítt, og miklblóði Lambsins, og við orði vitnis- an myndugleika.
burðar síns ; og teir elskaðu ikki 3 Og eg sá eitt av høvdum hansara sum var tað sært til deyða ; og
lív síni fram at deyðanum.
12 Tessvegna fegnist, tit himn- deyðiliga sár hansara varð grøtt :
ar, og tit sum dvøljast í teimum. og allur heimurin undraðist eftir
Vei íbúgvum jarðarinnar og sæv- djórinum.
arins! tí djevulin er komin niður 4 Og teir tilbóðu drekan sum
til tykkara, havandi mikla vreiði, gav djórinum mátt : og teir tilav tí at hann veit at hann hevur bóðu djórið, sigandi, Hvør er
líkur djórinum? hvør er førur fyri
bert eina stutta tíð.
13 Og tá ið drekin sá at hann at føra kríggj við hann?
var kastaður til jarðarinnar, søkti 5 Og tað varð givin honum ein
hann at kvinnuni sum bar fram munnur talandi miklar lutir og
Guðs-spottanir ; og máttur varð
sveinsbarnið.
14 Og til kvinnunnar vórðu givin honum at halda á fjøruti og
givnir tveir veingir av eini mikl- tveir mánaðir.
ari ørn, at hon mátti fljúgva inn 6 Og hann læt upp munn sín
í oyðimørkina, inn í stað sín, í Guðs-spottan ímóti Guði, at
hvar hon verður nørd í eina tíð, Guðs-spotta navn hansara, og
og tíðir, og hálva tíð, frá andliti tabernakkul hans, og teir sum
dvøljast í himni.
høggormsins.
15 Og høggormurin kastaði út 7 Og tað varð givið honum at
úr munni sínum vatn sum eina føra kríggj við hinar heilagu, og
flóð eftir kvinnuni, at hann mátti at yvirvinna teir : og máttur varð
volda henni at verða borin burtur givin honum yvir øllum ættum,
og tungum, og tjóðum.
av flóðini.
16 Og jørðin hjálpti kvinnuni, 8 Og allir sum dvøljast uppiá
og jørðin læt upp munn sín, og jørðini skulu tilbiðja hann, hvørs
svølgdi upp flóðina sum drekin nøvn eru ikki skrivað í lívsins bók
hjá Lambinum slátrað frá grundkastaði út úr munni sínum.
17 Og drekin varð vreiður við legging veraldarinnar.
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Tey tvey djórini. Lambið á Sions fjalli

OPINBERINGIN 14

9 Um nakar maður havi oyra,
KAPITUL 14
lat hann hoyra.
10 Hann sum leiðir inn í fangG eg leit, og, sí, eitt Lamb
ilsi skal fara inn í fangilsi : hann
stóð á fjallinum Si´-on, og
sum drepur við svørðinum má við honum eitt hundrað fjøruti
verða dripin við svørðinum. Her fýra túsund, havandi navn Faðirs
er tolmóðin og trúgvin hjá hin- hansara skrivað í ennum sínum.
um heilagu.
2 Og eg hoyrdi eina rødd frá
11 Og eg skoðaði eitt annað himni, sum røddin av mongum
djór komandi upp út úr jørðini ; vøtnum, og sum røddin av eini
og hann hevði tvey horn líka sum miklari toru : og eg hoyrdi røddeitt lamb, og hann talaði sum ein ina av harparum harpandi við
dreki.
hørpum sínum :
12 Og hann útinnir allan mátt- 3 Og teir sungu sum var tað ein
in hjá hinum fyrsta djóri frammi nýggjan song frammi fyri trónuni,
fyri honum, og elvir jørðini og og frammi fyri hinum fýra djórteim sum dvøljast hará at tilbiðja unum, og hinum elstu : og eingin
hitt fyrsta djórið, hvørs deyðiliga maður kundi læra handa songin
sár varð grøtt.
uttan hinir hundrað og fjøruti fýra
13 Og hann ger mikil undur, túsund, sum vóru endurloystir frá
so at hann ger at eldur kemur jørðini.
niður frá himni á jørðina í eygsjón 4 Hesir eru teir sum vórðu ikki
manna,
dálkaðir við kvinnum ; tí teir eru
14 Og villleiðir teir sum dvøljast jomfrýr. Hesir eru teir sum fylgja
á jørðini, við brúkinum av hasum Lambinum hvagarsumhelst ið
kraftaverkunum sum hann hevði hann fer. Hesir vórðu endurloystir
mátt at gera í eygsjón djórsins ; frá millum manna, verandi frumsigandi til teirra sum dvøljast á gróðurin at Guði og til Lambsins.
jørðini, at teir skuldu gera eina 5 Og í munni teirra varð funnið
mynd til djórsins, sum hevði sárið einkið fals : tí teir eru uttan feil
av einum svørði, og livdi.
frammi fyri trónu Guðs.
15 Og hann hevði mátt at geva 6 Og eg sá ein annan eingil
mynd djórsins lív, at mynd djór- fljúgva í miðju himins, havandi
sins skuldi bæði tala, og volda at hin ævigt-varandi gleðiboðskap
so mangir sum vildu ikki tilbiðja at prædika teim sum dvøljast á
mynd djórsins skuldu verða drip- jørðini, og fyri hvørji tjóð, og ætt,
nir.
og tungu, og fólki,
16 Og hann veldir øllum, bæði 7 Sigandi við harðari rødd, Óttsmáum og miklum, ríkum og ist Guð, og gevið dýrd til hansfátækum, fríum og trælum, at ara ; tí tímin av dómi hansara er
móttaka eitt merki í høgru hond komin: og tilbiðjið hann sum
sína, ella í ennir síni :
gjørdi himin, og jørð, og sjógvin,
17 Og at eingin maður mátti og keldurnar av vøtnum.
keypa ella selja, uttan hann sum 8 Og tað fylgdi ein annar eingil,
hevði merkið, ella navn djórsins, sigandi, Babylon er fallin, er fallella tal navns hansara.
in, hasin mikli staður, av tí at
18 Her er vísdómur. Lat hann hon fekk allar tjóðir at drekka av
sum hevur skil telja tal djórsins : víninum av vreiðini av siðloysi
tí tað er tal eins mans ; og tal hans hennara.
er Seks hundrað og trísinstjúgu og 9 Og hin triðji eingilin fylgdi
seks.
teimum, sigandi við harðari rødd,
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OPINBERINGIN 15

Fall Babylons & heysting av heiminum

Um nakar maður tilbiðji djórið tyssini av víntræi jarðarinnar ;
og mynd hans, og móttaki merki tí vínber hennara eru fullvegis
staðin.
hans í enni sítt, ella í hond sína,
10 Hin sami skal drekka av vín- 19 Og eingilin stoytti inn akurinum av vreiði Guðs, sum verður knív sín inn í jørðina, og hentaði
helt út uttan blanding inn í bikar víntræ jarðarinnar, og kastaði tað
harmavreiðis hansara ; og hann inn í hina miklu vínpressu vreiðis
skal verða pínslaður við eldi og Guðs.
svávuli í nærveru hinna heilagu 20 Og vínpressan varð troðin
eingla, og í nærveru Lambsins :
uttanfyri staðin, og blóð kom út
11 Og roykurin av pínslu teirra úr vínpressuni, enntá at boygslum
stígur upp um ævir og ævir : og hestanna, yvir skeiðið á eitt túsund
teir hava onga hvíld dag ella nátt, og seks hundrað stádiur.
hvørjir tilbiðja djórið og mynd
KAPITUL 15
hansara, og hvørsumhelst ið móttekur merki navns hansara.
G eg sá eitt annað tekin í
12 Her er tolmóðin hjá hinum
himni, mikið og undranarheilagu : her eru teir sum halda vert, sjey einglar havandi hinar
boðini hjá Guði, og trúgv Jesu.
sjey síðstu plágur ; tí í teimum er
13 Og eg hoyrdi eina rødd frá fylt upp vreiði Guðs.
himni sigandi við meg ; Skriva, 2 Og eg sá sum var tað ein sjógv
Signaðir eru hinir deyðu sum av glari blandað við eldi : og teir
doyggja í Harranum hiðanfrá : sum høvdu fingið sigurin yvir
Ja, sigur Andin, at teir mega hvíla djórinum, og yvir mynd hansara,
frá strevum sínum ; og verkini hjá og yvir merki hansara, og yvir tali
teimum fylgja teimum.
navns hansara, standa á sjónum
14 Og eg hugdi, og sí eitt hvítt av glari, havandi hørpur Guðs.
skýggj, og uppiá skýinum sat ein 3 Og teir syngja song Mósesar
líkur Menniskjusyninum, havandi tænara Guðs, og song Lambsins,
á høvdi sínum eina gylta krúnu, og sigandi, Mikil og undranarverd eru
í hond síni ein hvassan akurknív. verk tíni, Harri Guð Almáttugi ;
15 Og ein annar eingil kom rættvísir og sannir eru vegir tínir,
út úr templinum, rópandi við tú Kongur hjá heilagum.
harðari rødd til hansara sum sat á 4 Hvør skal ikki óttast teg, O
skýinum, Stoyt inn akurknív tín, Harri, og dýrðmeta navn títt? tí
og heysta : tí tíðin er komin hjá tú eina ert heilagur : tí allar tjóðtær at heysta ; tí heyst jarðarinnar ir skulu koma og tilbiðja frammi
er staðið.
fyri tær ; tí dómar tínir eru gjørdir
16 Og hann sum sat á skýinum eyðsýndir.
stoytti inn akurknív sín á jørðina ; 5 Og eftir tað leit eg, og, sí,
og jørðin varð heystað.
templið av tabernakli vitnisburð17 Og ein annar eingil kom út arins í himni varð latið upp :
úr templinum sum er í himni, 6 Og teir sjey einglarnir komu
hann eisini havandi ein hvassan út úr templinum, havandi tær sjey
akurknív.
plágurnar, klæddir í reint og hvítt
18 Og ein annar eingil kom út lín, og havandi bróst síni gyrd við
frá altarinum, sum hevði mátt gyltum gyrðlum.
yvir eldi ; og rópaði við hørðum 7 Og eitt av hinum fýra djórrópi til hansara sum hevði hin unum gav hinum sjey einglunum
hvassa akurknív, sigandi, Stoyt sjey gyltar skálir, fullar av vreiði
inn hvassa akurknív tín, og henta Guðs, hvør livir um ævir og ævir.
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Einglarnir hella út vreiðiskálir sínar

OPINBERINGIN 16

8 Og templið varð fylt við royki
frá dýrd Guðs, og frá kraft hansara ; og eingin maður var førur
fyri at fara inn í templið, til tær
sjey plágurnar hjá hinum sjey
einglunum vórðu uppfyltar.

myrkri ; og teir gnagaðu tungur
sínar fyri pínu,
11 Og Guðs-spottaðu Guð himins uppá grund av pínum sínum
og sárum sínum, og vendu ikki
um frá gerðum sínum.
12 Og hin sætti eingilin helti út
KAPITUL 16
skál sína uppá hina miklu ánna
G eg hoyrdi eina mikla rødd Eu-phra´-tes ; og vatnið hjá henni
út úr templinum, sigandi varð turkað upp, at vegurin hjá
til hinna sjey eingla, Farið leiðir kongum eystursins mátti verða
tykkara, og hellið út skálirnar av fyribúgvin.
13 Og eg sá tríggjar óreinar
vreiði Guðs uppá jørðina.
2 Og hin fyrsti fór, og helti út andar líkar froskum koma út úr
skál sína uppá jørðina ; og tað fell munninum á drekanum, og út
ein herviligur og svárligur svullur úr munninum á djórinum, og
uppá teir menn sum høvdu merki út úr munninum á hinum falska
djórsins, og uppá teir sum tilbóðu propheti.
14 Tí teir eru andarnir av djevlmynd hansara.
3 Og hin annar eingilin helti út um, virkandi kraftagerðir, hvørjir
skál sína uppá sjógvin ; og hann fara út at kongum jarðarinnar og
gjørdist sum blóðið av deyðum hinnar heilu veraldar, at savna
manni : og hvør livandi sál doyði í teir til bardaga hins mikla dags
Guðs Almáttugs.
sjónum.
4 Og hin triðji eingilin helti út 15 Sí, eg komi sum ein tjóvur.
skál sína uppá áirnar og keldurnar Signaður er hann sum vakir, og
av vøtnum ; og tey gjørdust blóð. varðveitir klæðir síni, at ikki hann
5 Og eg hoyrdi eingil vatnanna gangi nakin, og teir síggi skomm
siga, Tú ert rættvísur, O Harri, hansara.
sum ert, og vart, og skalt verða, 16 Og hann savnaði teir saman
at einum staði kallaðum á hini
av tí at tú hevurt dømt svá.
6 Tí teir hava úthelt blóðið av Hebraisku tungu Ar-ma-ged´-don.
heilagum og prophetum, og tú 17 Og hin sjeyndi eingilin helti út
hevurt givið teim blóð at drekka ; bikar sítt inn í luftina ; og tað kom
ein mikil rødd út úr templi himins,
tí teir eru verdigir.
7 Og eg hoyrdi ein annan út úr frá trónuni, sigandi, Tað er gjørt.
altarinum siga, Enntá so, Harri 18 Og tað vórðu røddir, og torGuð Almáttugi, sannir og rætt- ur, og snarljósir ; og tað varð ein
mikil jarðskjálvti, slíkur sum var
vísir eru dómar tínir.
8 Og hin fjórði eingilin helti út ikki síðan menn vóru uppiá jørðskál sína uppá sólina ; og máttur ini, so máttugur ein jarðskjálvti,
varð givin honum at svíða menn og so mikil.
19 Og hin mikli staðurin varð
við eldi.
9 Og menn vórðu svidnir við sundurdeildur í tríggjar lutir, og
miklum hita, og Guðs-spottaðu staðir tjóðanna fullu : og mikla
navn Guðs, sum hevði mátt yvir Babylon kom í endurminning
hesum plágum : og teir vendu ikki frammi fyri Guði, at geva henni
bikarið av víninum av grimmleikum at geva honum dýrd.
10 Og hin fimti eingilin helti út anum av vreiði síni.
skál sína uppá sæti djórsins ; og 20 Og hvør oyggj flýggjaði burt,
kongadømi hansara varð fult av og fjøllini vórðu ei funnin.
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OPINBERINGIN 17

Vælsignaðir eru teir ið vaka

21 Og tað fell uppá menn ein
mikil heglingur út úr himni, hvør
steinur umleið vektina av eini talent: og menn Guðs-spottaðu Guð
uppá grund av pláguni av heglinginum ; tí plágan av honum var
ovurhonds mikil.

ikki ; og skal stíga upp út úr hini
botnleysu avgrund, og fara inn
í glatan : og teir sum dvøljast á
jørðini skulu undrast, hvørs nøvn
vórðu ikki skrivað í lívsins bók
frá grundlegging veraldarinnar,
tá ið teir skoða djórið sum var, og
er ikki, og tó er.
KAPITUL 17
9 Og her er hugurin sum hevur
G tað kom ein av hinum sjey vísdóm. Tey sjey høvdini eru sjey
einglunum sum høvdu hinar fjøll, á hvørjum kvinnan situr.
sjey skálirnar, og talaði við meg, 10 Og har eru sjey kongar : fimm
sigandi við meg, Kom higar ; eg eru falnir, og ein er, og hin er ikki
vil sýna tær dómin av hini miklu enn komin, og tá ið hann kemur,
skøkju, sum situr uppiá mongum má hann halda á eitt stutt bil.
vøtnum :
11 Og djórið sum var, og er
2 Við hvørji kongar jarðarinn- ikki, enntá hann er hin áttandi,
ar hava framt hordóm, og íbúgv- og er av teimum sjey, og fer inn í
ar jarðarinnar eru vorðnir gjørdir glatan.
druknir við víninum av hordómi 12 Og tey tíggju hornini sum tú
hennara.
sást eru tíggju kongar, sum hava
3 So hann bar meg burtur í móttikið einkið kongadømi sum
andanum inn í oyðimørkina : og enn er ; men móttaka mátt sum
eg sá eina kvinnu sita uppiá ein- kongar ein tíma við djórinum.
um skarlakslittum djóri, fult av 13 Hesir hava ein huga, og skulu
Guðs-spottanar nøvnum, havandi geva djórinum mátt sín og styrki.
sjey høvd og tíggju horn.
14 Hesir skulu føra kríggj við
4 Og kvinnan var skrýdd í Lambið, og Lambið skal yvirpurpur og skarlaks lit, og dekkað vinna teir : tí hann er Harri harra
við gulli og dýrabærum steinum og Kongur konga : og teir sum
og perlum, havandi eitt gylt bikar eru við honum eru kallaðir, og
í hond síni fult av andstygdum og útvaldir, og trúfastir.
óreinsku av hordómi sínum :
15 Og hann sigur við meg,Vøtn5 Og uppiá enni hennara var eitt ini sum tú sást, hvar skøkjan sitnavn skrivað, LOYNDARDÓM- ur, eru fólk, og fjøldir, og tjóðir,
UR, BABYLON HIN MIKLA, og tungur.
MÓÐIRIN AT SKØKJUM OG 16 Og tey tíggju hornini sum tú
ANDSTYGDUM JARÐARINN- sást uppiá djórinum, hesir skulu
AR.
hata skøkjuna, og skulu gera
6 Og eg sá kvinnuna drukna við hana oydna og nakna, og skulu
blóði hinna heilagu, og við blóði eta kjøt hennara, og brenna hana
Jesu martýra : og tá ið eg sá hana, við eldi.
undraðist eg við miklari undran.
17 Tí Guð hevur lagt í hjørtu
7 Og eingilin segði við meg, teirra at uppfylla vilja sín, og at
Hvørsvegna undraðist tú? eg vil semjast, og geva djórinum kongasiga tær loyndardóm kvinnunnar, dømi sítt, inntil orðini hjá Guði
og djórsins sum ber hana, sum skulu verða uppfylt.
hevur hini sjey høvdini og tíggju 18 Og kvinnan sum tú sást er
horn.
hasin mikli staður, sum ræður
8 Djórið sum tú sást var, og er yvir kongum jarðarinnar.
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Sigur Lambsins & Fall Babylons

OPINBERINGIN 18

hana, og harmast yvir henni, tá ið
KAPITUL 18
teir skulu síggja roykin av brennu
G eftir hesar lutir sá eg ein hennara,
annan eingil koma niður 10 Standandi langt burturfrá
frá himni, havandi miklan mátt ; av óttanum fyri pínslu hennara,
og jørðin varð lýsnað við dýrd sigandi, Akk, Akk, hasin mikli
staður Babylon, hasin mikli
hansara.
2 Og hann rópaði máttugliga staður! tí í einum tíma er dómur
við sterkari rødd, sigandi, Baby- tín komin.
lon hin mikla er fallin, er fallin, 11 Og handilsmenn jarðarinnar
og er vorðin bústaðurin hjá djevl- skulu gráta og syrgja um hana ; tí
um, og haldið hjá hvørjum eklum eingin maður keypir vørur teirra
anda, og búr hjá hvørjum órein- meira :
12 Vørurnar av gulli, og silvuri,
um og andskræmiligum fugli.
3 Tí allar tjóðir hava drukkiðav og dýrabærum steinum, og av
víninum av vreiðini av hordómi perlum, og fínum líni, og purhennara, og kongar jarðarinnar puri, og silki, og skarlaki, og øllum
hava framt siðloysi við henni, og citrónviði, og alskyns ílætum úr
handilsmenn jarðarinnar eru fílabeini, og alskyns ílætum úr
vaksnir ríkir gjøgnum ríkiligleik- mest dýrabærum træi, og úr kopari, og jarni, og marmori,
an av marglætum hennara.
4 Og eg hoyrdi eina aðra rødd 13 Og kanelbarki, og angilsum,
frá himni, sigandi, Komið út úr og smyrslum, og roykilsi, og víni,
henni, fólk mítt, at tit verði ikki lut- og olju, og fínum mjøli, og hveiti,
takarar í syndum hennara, og at tit og djórum, og seyði, og hestum,
móttaki ikki av plágum hennara. og vagnum, og trælum, og manna5 Tí syndir hennara eru roknar sálum.
til himins, og Guð hevur minst til 14 Og ávøkstirnir sum sál tín
lostaði eftir eru farnir burt frá
misgerða hennara.
6 Endurgjaldið henni enntá tær, og allir lutir sum vóru krásasum hon endurgalt tykkum, og tví- ligir og vakrir, eru farnir burt frá
faldið henni tvífalt samsvarandi tær, og tú skalt finna teir ei meir
við verkini hjá henni : í bikarið yvirhøvur.
sum hon hevur fylt fyllið til henn- 15 Handilsmenninir av hesum
lutum, sum vórðu gjørdir ríkir
ara tvífalt.
7 Hvussu mikið hon hevur dýrð- av henni, skulu standa langt
mett seg sjálva, og livað marg- burturfrá av óttanum fyri pínslu
lætisliga, so mikla pínslu og sorg hennara, grátandi og venandi,
gevið henni : tí hon sigur í hjarta 16 Og sigandi, Akk, akk, hasin
sínum, Eg siti ein drotning, og eri mikli staður, sum var klæddur í
eingin einkja, og skal síggja onga fínt lín, og purpur, og skarlak, og
dekkaður við gulli, og dýrabærum
sorg.
8 Tessvegna skulu plágur henn- steinum, og perlum!
ara koma í einum degi, deyði, 17 Tí í einum tíma er so mikog harman, og hungursneyð ; og ið ríkidømi komið til einkiðs. Og
hon skal verða fullkomiliga brend hvør stýrimaður, og øll manningvið eldi : tí sterkur er Harrin Guð in á skipum, og matrósar, og so
mangir sum handla eftir sjógvi,
hvør hana dømir.
9 Og kongar jarðarinnar, hvørjir stóðu langt burturfrá,
framt hava siðloysi og livað marg- 18 Og rópaðu tá ið teir sóu
lætisliga við henni, skulu gráta roykin av brennu hennara, sig341
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OPINBERINGIN 19

Brúdleyp Lambsins

andi, Hvør staður er líkur hesum
mikla staði !
19 Og teir kastaðu dust á høvur
síni, og rópaðu, grátandi og venandi, sigandi, Akk, akk, hasin
mikli staður, hvarí vórðu gjørdir ríkir allir sum høvdu skip í
sjónum, uppá grund av stásiligleika hennara! tí í einum tíma er
hon gjørd oyðin.
20 Fegnast yvir henni, tú himin,
og tit heilagu apostlar og prophetar ; tí Guð hevur hevnt tykkum á
henni.
21 Og ein máttugur eingil tók
upp ein stein, líkur einum miklum
mylnusteini, og kastaði hann inn í
sjógvin, sigandi, Soleiðis við harðskapi skal hasin mikli staður Babylon verða kastaður niður, og skal
verða funnin ei meir yvirhøvur.
22 Og røddin á harparum, og
tónleikarum, og á floytuleikarum,
og basúnublásarum, skal verða
hoyrd ei meir yvirhøvur í tær ; og
eingin handverkari, av hvørjumsumhelst handverki hann veri, skal
verða funnin meira í tær, og ljóðið
av einum mylnusteini skal verða
hoyrt ei meir yvirhøvur í tær ;
23 Og ljósið av einum kertaljósi
skal skína ei meir yvirhøvur í tær ;
og røddin á brúðgóminum og á
brúðrini skal verða hoyrd ei meir
yvirhøvur í tær : tí handilsmenn
tínir vóru hinir miklu menn jarðarinnar ; tí við gandanum tínum
vórðu allar tjóðir villleiddar.
24 Og í henni varð funnið blóðið av prophetum, og av heilagum,
og av øllum sum vórðu vignir
uppiá jørðini.

dømt hina miklu skøkju, hvør
jørðina spilti við siðloysi sínum,
og hevur hevnt blóð tænara sína
av hennara hond.
3 Og aftur søgdu teir, Alleluia.
Og roykur hennara reis upp um
ævir og ævir.
4 Og hinir fýra og tjúgu elstu
og tey fýra djórini fullu niður og
tilbóðu Guð sum sat á trónuni,
sigandi, A´-men ; Alleluia.
5 Og ein rødd kom út úr trónuni, sigandi, Prísið Guði várum,
allir tit tænarar hans, og tit ið
óttast hann, bæði smáir og miklir.
6 Og eg hoyrdi sum var tað
røddin av eini miklari fjøld, og
sum røddin av mongum vøtnum,
og sum røddin av máttugum torum, sigandi, Alleluia : tí Harrin
Guð alvaldur ræður.
7 Latum okkum vera glaðar og
fegnast, og geva heiður til hansara : tí brúdleyp Lambsins er komið, og vív hansara hevur gjørt seg
til reiðar.
8 Og til hennara varð givið at
hon skuldi verða klædd í fínt lín,
reint og hvítt : tí hitt fína línið er
rættvísi heilagra.
9 Og hann sigur við meg, Skriva,
Signaðir eru teir sum eru kallaðir
til brúdleypskvøldmáltíðar Lambsins. Og hann sigur við meg,
Hesar eru hinar sonnu framsagnir
Guðs.
10 Og eg fell við føtur hansara
at tilbiðja hann. Og hann segði
við meg, Síggj til tú geri tað ei : eg
eri samtænari tín, og brøðra tína,
sum hava Jesu vitnisburð : tilbið
Guð : tí Jesu vitnisburður er andi
prophetïs.
KAPITUL 19
11 Og eg sá himin upplatnan, og
G eftir hesar lutir hoyrdi eg sí ein hvítur hestur ; og hann sum
mikla rødd av nógvum fólki sat uppiá honum varð kallaður
í himni, sigandi ; Alleluia ; Frelsa, Trúfastur og Sannur, og í rættvísi
og dýrd, og heiður, og máttur, til dømir hann og førir kríggj.
Harrans Guðs várs:
12 Eygu hansara vóru sum ein
2 Tí sannir og rættvísir eru flamma av eldi, og á høvdi hansdómar hansara : tí hann hevur ara vóru mangar krúnur ; og
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Hin fyrra uppreisnin & hin almenni dómurin

OPINBERINGIN 20

hann hevði eitt navn skrivað, sum svørði hansara sum sat uppiá
eingin maður kendi, uttan sjálvur hestinum, hvørt svørð útgekk út
úr munni hansara : og allir fuglarhann.
13 Og hann var klæddur við ein- nir vórðu mettaðir við kjøti teirra.
um kappa droyptum í blóði : og
KAPITUL 20
navn hans er kallað Orð Guðs.
G eg sá ein eingil koma niður
14 Og herliðini sum vóru í
frá himni, havandi lykil hinnhimni fylgdu honum uppiá hvítum hestum, klædd í fínt lín, hvítt ar botnleysu avgrundar og eina
mikla ketu í hond síni.
og reint.
15 Og út úr munni hansara 2 Og hann legði hald á drekan,
gongur eitt hvast svørð, at við tí handa gamla høggorm, sum er
hann skuldi sláa tjóðirnar : og Djevulin, og Satan, og bant hann
hann skal stjórna teimum við ein- eitt túsund ár,
um stavi av jarni : og hann treður 3 Og kastaði hann inn í hina
vínpressuna av grimmleikanum botnleysu avgrund, og lokaði
hann inni, og setti eitt innsigli
og vreiði Almáttugs Guðs.
16 Og hann hevur á kappa uppá hann, at hann skuldi
sínum og á lend síni eitt navn villleiða tjóðirnar ei meir, til
ritað, KONGUR KONGA, tey túsund árini skuldu verða
uppfylt : og eftir tað má hann
OG HARRI HARRA.
17 Og eg sá ein eingil standandi verða loystur eina stutta tíð.
í sólini ; og hann rópaði við harð- 4 Og eg sá trónur, og teir settari rødd, sigandi til alra fugl- ust uppá tær, og dómur varð givin
anna sum fljúgva í miðju himins, teimum : og eg sá sálir teirra sum
Komið og savnið tykkum saman vórðu hálshøgdir fyri vitnisburð
til hinnar miklu kvøldmáltíðar Jesu, og fyri orð Guðs, og sum
høvdu ikki tilbiðið djórið, eiheldhins mikla Guðs ;
18 At tit mega eta kjøtið av ur mynd hansara, eiheldur høvdu
kongum, og kjøtið av herovastum, móttikið merki hansara uppá ennog kjøtið av máttugum monnum, ir síni, ella í hendur sínar ; og teir
og kjøtið av hestum, og av teim- livdu og ráddu við Christi eitt
um sum sita á teimum, og kjøtið túsund ár.
av øllum monnum, bæði fríum og 5 Men restin av hinum deyðu
trælum, bæði smáum og miklum. livdu ikki aftur fyrrenn tey túsund
19 Og eg sá djórið, og kongar árini vóru fullførd. Henda er hin
jarðarinnar, og herliðini hjá teim- fyrsta uppreisn.
um, savnað saman at føra kríggj 6 Signaður og heilagur er hann
ímóti honum sum sat á hestinum, sum hevur lut í hini fyrru uppreisn: á slíkum hevur hin annar
og ímóti herliði hansara.
20 Og djórið varð tikið, og við deyði ongan mátt, men teir skulu
honum hin falski prophetur sum vera prestar hjá Guði og hjá
virkaði kraftagerðir frammi fyri Christi, og skulu ráða við honum
honum, við hvørjum hann vill- eitt túsund ár.
leiddi teir sum høvdu móttikið 7 Og tá ið tey túsund árini eru
merki djórsins, og teir sum til- útrunnin, skal Satan verða loystur
bóðu mynd hansara. Hesir báðir út úr fongsli sínum,
vórðu kastaðir livandi inn í ein 8 Og skal fara út at villleiða
tjóðirnar sum eru í hinum fýra
eldsjógv brennandi við svávuli.
21 Og leivdin vórðu vigin við fjórðingum jarðarinnar, Gog, og
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OPINBERINGIN 21

Ein nýggjur himin & ein nýggj jørð

Ma´-gog, at savna tær saman til
bardaga : talið á hvørjum er eins
og sandur sævarins.
9 Og teir fóru niðan á breidd
jarðarinnar, og umringaðu leirin
hjá hinum heilagu umkring, og
hin háttelskaða stað : og eldur
kom niður frá Guði út úr himni,
og uppslúkaði teir.
10 Og djevulin sum villleiddi
teir varð kastaður inn í sjógvin
av eldi og svávuli, hvar djórið og
hin falski prophetur eru, og skulu
verða pínslaðir dag og nátt um
ævir og ævir.
11 Og eg sá eina mikla hvíta
trónu, og hann sum sat á henni,
frá hvørs andliti jørðin og himinin flýddu burt ; og tað varð
funnið einkið stað fyri teimum.
12 Og eg sá hinar deyðu, smáar og miklar, standa frammi fyri
Guði ; og bøkurnar vórðu upplatnar : og ein onnur bók varð upplatin, sum er lívsins bók : og hinir
deyðu vórðu dømdir út frá hasum lutum sum vóru skrivaðir í
bókunum, samsvarandi við verkini hjá teimum.
13 Og sjógvurin gav upp hinar deyðu sum vóru í honum ; og
deyði og helviti flýggjaðu upp
hinar deyðu sum vóru í teimum:
og teir vórðu dømdir hvør maður
samsvarandi við verkini hjá teimum.
14 Og deyði og helviti vórðu
kastað inn í eldsjógvin. Hesin er
hin annar deyði.
15 Og hvørsumhelst ið varð
ikki funnin skrivaður í lívsins bók,
varð kastaður inn í eldsjógvin.

stað, nýggja Jerusalem, komandi
niður frá Guði út úr himni, fyribúgvin sum ein brúður skrýdd
fyri ektamanni sínum.
3 Og eg hoyrdi eina mikla rødd
út úr himni sigandi, Sí, tabernakkul Guðs er hjá monnum, og hann
vil dvøljast hjá teimum, og tey
skulu vera fólk hansara, og Guð
sjálvur skal vera hjá teimum, og
vera Guð teirra.
4 Og Guð skal turka burtur øll
tár frá eygum teirra ; og tað skal
vera eingin deyði meira, eiheldur
sorg, ella grátur, eiheldur skal
tað vera nøkur pína meira: tí hinir
fyrru lutir eru gingnir undir.
5 Og hann sum sat uppiá trónuni, segði, Sí, eg geri allar lutir
nýggjar. Og hann segði við meg,
Skriva : tí hesi orðini eru sonn og
trúføst.
6 Og hann segði við meg, Tað
er gjørt. Eg eri Alpha og Omega,
byrjanin og endin. Eg vil geva
honum sum er tyrstur av kelduni
av lívsins vatni fyri einkið.
7 Hann sum yvirvinnur skal
arva allar lutir ; og eg vil vera Guð
hansara, og hann skal vera sonur
mín.
8 Men hinir óttafullu, og vantrúgvandi, og hinir andstyggiligu,
og myrðarar, og horkallar, og
gandakallar, og avgudadýrkarar,
og allir lygnarar, skulu hava lut
sín í sjónum sum brennur við
eldi og svávuli : sum er hin annar
deyði.
9 Og tað kom at mær ein av
hinum sjey einglum sum høvdu
hinar sjey skálir fullar av hinum
sjey síðstu plágum, og talaði við
KAPITUL 21
meg, sigandi, Kom higar, eg vil
G eg sá ein nýggjan himin sýna tær brúðrina, vív Lambsins.
og eina nýggja jørð : tí hin 10 Og hann bar meg burtur í
fyrsti himin og hin fyrsta jørð andanum til eitt mikið og hátt
vóru gingin undir ; og tað var fjall, og sýndi mær handa mikla
eingin sjógvur meira.
stað, hina heilagu Jerusalem, stíg2 Og eg Jóhannes sá hin heilaga andi niður út úr himni frá Guði,
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11 Havandi dýrd Guðs : og ljós 22 Og eg sá einkið tempul í honhennar var líkt einum steini mest um: tí Harrin Guð Almáttugi og
dýrabærum, enntá líkt einum Lambið eru tempul hansara.
jaspis steini, klárt sum krystall ;
23 Og staðurin hevði ongan
12 Og hevði múr miklan og tørv á sólini, eiheldur á mánahøgan, og hevði tólv portur, og við num, at skína í honum : tí dýrd
portrini tólv einglar, og nøvn ritað Guðs lýsnaði hann, og Lambið er
hará, hvørji eru nøvnini á hinum ljós hansara.
tólv ættargreinum Ísraels barna :
24 Og tjóðirnar av teimum sum
13 Á eystursíðuni trý portur ; á eru frelst skulu ganga í ljósi hansnorðursíðuni trý portur ; á suður- ara : og kongar jarðarinnar bera
síðuni trý portur, og á vestursíðuni dýrd sína og heiður inn í hann.
25 Og portur hansara skulu ikki
trý portur.
14 Og múrur staðarins hevði tólv verða afturlatin yvirhøvur um
grundvøllir, og í teimum nøvnini dagin: tí tað skal vera eingin nátt
hjá hinum tólv apostlum Lamb- har.
26 Og teir skulu bera dýrd og
sins.
15 Og hann sum talaði við meg, heiður tjóðanna inn í hann.
hevði eitt gylt rør at máta staðin, 27 Og tað skal á ongan hátt
og portrini hjá honum, og múrin fara inn í hann nakar lutur sum
dálkar, eiheldur hvatsumhelst ið
hjá honum.
16 Og staðurin liggur fýrhyrnt- virkar andstygd, ella ger eina lygn :
ur, og longdin er eins stór sum bert teir sum eru skrivaðir í lívsins
breiddin : og hann mátaði staðin bók hjá Lambinum.
við rørinum, tólv túsund stádiur.
KAPITUL 22
Longdin og breiddin og hæddin á
honum eru jøvn.
G hann sýndi mær eina
17 Og hann mátaði múrin hjá
reina á av lívsvatni, klár
honum, eitt hundrað og fjøruti sum krystall, útgangandi út úr
og fýra alnir, samsvarandi við mát trónu Guðs og Lambsins.
mans, tað er, eingilsins.
2 Í miðjuni av stræti hansara,
18 Og bygnaðurin av múri hans- og hvørjumegin við ánna, var
ara var úr jaspis : og staðurin var lívsins træið, sum bar tólv sløg av
reint gull, líkt klárum glari.
ávøkstum, og gav ávøkst sín hvønn
19 Og grundvøllirnir av múri mánaða : og bløðini av træinum
staðarins vóru skrýddir við alskyns vóru fyri grøðingina av tjóðunum.
dýrabærum steinum. Hin fyrsti 3 Og tað skal vera eingin
grundvøllurin var jaspis ; hin ann- banning meira : men tróna Guðs
ar, sapphir ; hin triðji, ein chalse- og Lambsins skal vera í honum ;
don ; hin fjórði, ein smaragdur ;
og tænarar hansara skulu tæna
20 Hin fimti, sardonyks ; hin honum :
sætti, sardis ; hin sjeyndi, chryso- 4 Og teir skulu síggja andlit
lit ; hin áttandi, beryll ; hin níggj- hansara ; og navn hansara skal
undi, ein topaz ; hin tíggjundi, vera í ennum teirra.
ein chrysoprasus ; hin ellivti, ein 5 Og tað skal vera eingin nátt
hyasint ; hin tólvti, ein ametyst.
har ; og teimum tørvar einkið
21 Og tey tólv portrini vóru tólv kertaljós, eiheldur ljós av sólini ;
perlur ; hvørt einstakt portur var tí Harrin Guð gevur teimum
úr eini perlu : og stræti staðarins ljós : og teir skulu ráða um ævir
var reint gull, sum var tað gjøgn- og ævir.
umskygt glar.
6 Og hann segði við meg, Hesar
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framsagnir eru trúfastar og sannar : og Harrin Guð hinna heilagu
propheta sendi eingil sín at sýna
tænarum sínum hasar lutir sum
mugu brátt verða gjørdir.
7 Sí, eg komi skundiliga ; signaður er hann sum varðveitir framsagnirnar av prophetïnum av hesi
bók.
8 Og eg Jóhannes sá hesar lutir,
og hoyrdi teir. Og tá ið eg hevði
hoyrt og sæð, fell eg niður at tilbiðja frammi fyri fótunum á einglinum sum sýndi mær hesar lutir.
9 Tá sigur hann við meg, Síggj
til tú geri tað ei : tí eg eri samtænari
tín, og brøðra tína prophetanna,
og teirra sum varðveita framsagnirnar av hesi bók : tilbið Guð.
10 Og hann sigur við meg, Innsigla ikki framsagnirnar av prophetïinum av hesi bók ; tí tíðin er
fyri hond.
11 Hann sum er órættvísur,
lat hann vera órættvísur enn : og
hann sum er skitin, lat hann vera
skitin enn : og hann sum er rættvísur, lat hann vera rættvísur enn :
og hann sum er heilagur, lat hann
vera heilagur enn.
12 Og, sí, eg komi skundiliga ; og
endurgjald mítt er við mær, at geva
hvørjum manni samsvarandi sum
verkið hjá honum skal verða.
13 Eg eri Alpha og Omega,
byrjanin og endin, hin fyrsti og
hin síðsti.
14 Signaðir eru teir sum gera

boðini hjá honum, at teir mega
hava rætt til lívsins træ, og mega
ganga inn gjøgnum portrini inn í
staðin.
15 Tí uttanfyri eru hundar, og
gandakallar, og horkallar, og
myrðarar, og avgudadýrkarar,
og hvørsumhelst ið elskar og ger
eina lygn.
16 Eg Jesus havi sent eingil mín
at vitna tykkum hesar lutir í kirkjunum. Eg eri rót og ætt Dávids, og
hin bjarta og morgunstjørnan.
17 Og Andin og brúðurin siga,
Kom. Og lat hann sum hoyrir siga,
Kom. Og lat hann sum er tyrstur
koma. Og hvørsumhelst ið vil, lat
hann taka lívsins vatn fyri einkið.
18 Tí eg vitni fyri hvørjum
manni sum hoyrir orðini av prophetïinum av hesi bók, Um nakar
maður skal leggja afturat hesum
lutum, Guð skal leggja afturat
honum tær plágur sum eru skrivaðar í hesi bók :
19 Og um nakar maður skal
taka burtur frá orðunum av bókini av hesum prophetïi, Guð skal
taka burtur lut hansara út úr lívsins bók, og út úr hinum heilaga
staði, og frá lutunum sum eru
skrivaðir í hesi bók.
20 Hann sum vitnar hesar lutir, sigur, Vissuliga, eg komi
skundiliga. A´-men. Enntá so,
kom, Harri Jesus.
21 Náði várs Harra Jesu Christs
veri við tykkum øllum. A´-men.

E N D I.
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