DAGUR
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Ein góður kalendari er hentur at hava við
hondina. Í okkara nýmótans samfelag

SUM DAGAR
TÍNIR ERU

skulu vit helst hava skil á avtalum,

... sum dagar tínir eru, so

Men mongum brestur ætlan. Eingin veit

skal styrki tín vera!

út. Mangan hendi okkurt, sum ikki stóð í

5. Mós. 33,25

fundum og ferðum. Føðingardagarnir
skulu heldur ikki gloymast – ei heldur
aðrir týðandi dagar.

við vissu, hvussu ein dagur fer at síggja
kalendaranum. Nøkur ímyndað dømi:

•

Teldan steðgaði upp, so vit ﬁngu
ikki gjørt tað, vit ætlaðu.

•

Ein krímsjúka gjørdi, at vit máttu
avlýsa allar avtalur og vera heima.

•

Lítlibeiggi fekk ein lítlan snudd,
so vit máttu á skaðastovuna við
honum.

•

Bilurin bleiv í ólagi, og í staðin
fyri at fara í bankan fóru vit á
bilverkstaðið.

Óivað kenna vit okkum aftur her. Okkurt
hendi, sum órógvaði ætlanina, so at alt
annað mátti lagast eftir tí. Kalendarin
varð við eitt settur út av spæli.
Eg hoyri ofta føroyingar, sum eru í
Danmark í sjúkraørindum, siga: “Nú
mugu vit bara taka ein dag í senn.” Sagt

STÚRAN TØMIR IKKI
MORGINDAGIN FYRI SORGIR
HANSARA. HON TØMIR
DAGIN Í DAG FYRI STYRKI
HANSARA.
CORRIE TEN BOOM

út frá teim umstøðum, teir eru í við
sjúku, viðgerðum og óvissu. Og tað er
ógvuliga skilligt.
Men sannleikin er, at vit øll uttan
undantak fáa bert ein dag í senn. So er

gott at vita, at himmalski faðir okkara
veit um ta óvissu, ið er knýtt til tað lív,
vit liva her á fold. Og júst tí er lyftið um
styrki vert at geva gætur, tí tað fevnir
um hvønn dag, hvussu hann so sær út.
Í umsetingini hjá Dahl stendur: “Sum
dagur tín er” – altso í eintali. Lyftið um
styrki er givið til dagin í dag, tí lívið
verður livað ein dag í senn. Tað er í dag,

Ei eg kenni
morgindagin
Ein dag sat Ira D. Stanphill úr USA í bili
sínum, dapur í huga vegna tyngjandi
umstøður. Meðan hann koyrdi, spratt nýtt
lag fram í huganum og eisini orð, sum
hann fór at syngja. Hetta gjørdist byrjanin
til kenda sangin um at hava álit á Honum,
sum kennir alla framtíð okkara.

Harrin veitir náði, styrki og kraft, og tá
ið morgindagurin kemur, stendur sama
lyftið framvegis við makt.
Er tað ikki hugvekjandi, at Himmalsins
kongasonur, sum einaferð livdi millum
okkara, eisini mátti taka ein dag í senn?
Ævinleikans harri innrættaði sína tilveru
her á jørð eftir tí avmarkaða daga- og
tímatali, sum vit øll mugu rætta okkum
eftir. Einki kom tó óvart á hann, sum
segði: “Eg má gera verk Hansara, sum
hevur sent meg, so leingi sum dagur er;
náttin kemur, táið eingin kann arbeiða”
(Jóhs. 9,4).
Dagurin í dag er dýrabarur. Latið okkum
nýta hann rætt og rokna við tí Gudi,
sum gav lyftið. Hann stendur við sítt orð

Ei eg kenni morgindagin,
livi bert ein dag í senn.
Boðar, fyri framman liggja,
myrkleitt skýggj og vandar enn
leggi eg við Jesu føtur,
stúri eg, hann greiðir alt.
Ferðist við hans lið so glaður,
ráð hann veit, hvat enn tað galt.
Mangt mær fyri framman liggur,
ókent er og hómast ei.
Men eg veit, hvør øllum heldur,
veit, at Jesus vísir leið.
Bjartari hvørt stig mær verður
niðan brekku og hvønn stíggj,
lættari hvør byrði kennist,
silvurlitt mær gerast skýggj.
Har, sum sólin støðugt skínur,
tár ei gera sýnið grátt,
oman fyri ælabogan
fjallið nemur loftið blátt.

og skal geva tær ta kraft, tær tørvar til

Eg leggi allar spurningar og byrðar mínar

Ei eg kenni morgindagin,
kanska armóð hann mær ber,
men tann Gud, ið føðir spurvin,
lívgar meg og hjá mær er.
Hvør enn lagnan gerst, og skal eg
fara gjøgnum eld og flóð,
er hann nær og gongur undan,

yvir í kærleiksfullu hendur tínar – í navni

fult meg verjir Jesu blóð.

Jesusar, amen!
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dagsins byrðar og avbjóðingar.
Himmalski faðir! Takk fyri, at eg kann
taka lyftið um styrki til mín persónliga, og
at hesin dagurin er í tínum góðu hondum.

