
Spennandi ferðin 5. juni

KICK-OFF

NAVN



„Talan er um eina ferð“ 

Í BÓLKI
Vælkomin á títt Lið og til Spennandi ferðina. Á TeenStreet møtast 
vit við okkara liði hvønn dag, soleiðis at vit kunnu vera saman um 
ferðina. Vit læra saman, eggja hvørjum øðrum og luta tað, sum vit 
læra og uppliva. Brúka nakrar minuttir til at koma at kenna hini á 
liðnum.

Forteljið hvørjum øðrum, hvussu tit 

eita, og hvaðani tit eru.

Um tú kundi skift navn, hvat hevði tú 

so broytt navnið til og hví?

Í undirvísingini í dag hoyrdu vit, at 

lívið er ein ferð hjá okkum øllum. 

Gud bjóðar tær at fylgjast við sær. Vit 

hoyrdu um Móses, og hvussu Gud 

bjóðaði Mósesi við á eina ferð saman 

við sær. Móses møtti bæði viðgongd 

og mótgond, og tað var ikki altíð lætt 

hjá honum. Tá ið Gud kallaði Móses til 

at traðka fram í trúnni og fylgja sær, so 

hevði Móses ikki hug til tað. Hann bað 

Gud um at kalla onkran annan. Hann 

kom við fleiri grundgevingum fyri, hví 

Gud ikki skuldi kalla hann. Hann visti 

ikki ordiliga, hvør Gud var. Men, tá ið 

hann byrjaði ferðina, so broyttist hetta. 

Gud segði aftur og aftur við Móses, 

at hann skuldi vera við honum, og at 

tað var nóg mikið. Móses gjørdist ein 

maður, sum skilti sítt endamál og sín 

samleika, og tann persón, sum Gud 

kallaði hann at vera.

Móses er ikki tann einasti í Bíbliuni, 

sum ikki sá út til at passa akkurát til 

tað, sum Gud kundi arbeiða  ígjøgn um. 

Tá ið vit lesa í Bíbliuni, so síggja vit 

aftur og aftur, hvussu Gud brúkti 

ófullkom in menniskju í síni tænastu.

Hugsið um summi av fólkunum í Bíbl

iuni, sum gjørdu stór ting. Brúkið síðani 

eina løtu til at hugsa um alt tað, sum 

tey gjørdu, sum ikki var so gott.

Lat okkum taka Matteus, ein av læru

sveinunum hjá Jesusi, sum dømi. Hann 

skrivaði eina av bókunum í Bíbliuni. Í 

Matteus 10,3 lýsir Matteus seg sjálvan 
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Ígjøgnum alla Bíbliuna síggja vit, 

 hvussu Gud leiddi sítt fólk fram á ferð. 

Hetta vóru spennandi ferðir, men eisini 

ferðir við offrum, kærleika, fyrigeving; 

ferðir inn í tað kenda og tað ókenda. 

Gud hevur eisini eina ferð til tín. Hann 

bjóðar tær at fylgjast við sær, og at 

brúka tær talentir, sum hann hevur 

givið tær til at peika fólki á hann, og 

soleiðis verða partur av størstu søgu, 

sum nakrantíð er søgd. Gud kennir 

teg, Gud nevnir teg og Gud sendir teg. 

Hann hevur eina ferð til tín.

sum „tollarin“. Áðrenn hann gjørdist 

ein Jesu eftirfylgjari, so livdi hann av 

at vera tollari. Ein tollari arbeiddi fyri 

fíggindarnar hjá jødum. Rómverjar 

høvdu hertikið landið hjá teimum og 

ráddu yvir teimum. Rómverjar  noyddu 

jødar at gjalda skatt til rómverska 

ríkið. Matte us arbeiddi fyri teir. Tú 

kanst ímynda tær, hvussu illa umtókt

ur Matte us var ímillum sítt egna fólk. 

Hann kundi taka meira skatt frá fólk

unum enn hann átti, og so hava ein 

part til sín sjálvan. Tollarar vóru kendir 

sum snýtarar, tjóðar og óerlig fólk. 

Hóast hetta, so valdi Jesus Matteus. 

Lívið hjá honum broyttist, tá ið hann 

tók ímóti innbjóðingini frá Jesusi.

Navn Stór ting, sum tey gjørdu Skeivar avgerðir ella niðurløg

Matteus (lærusveinur hjá 

Jesusi)

Ein Jesu eftirfylgjari. 

Skrivaði eina av bókunum 

í Bíbliuni. Leiðari í fyrstu 

kirkjuni.

Arbeiddi fyri rómverjar, og 

tók pengar frá sínum egna 

fólki.

Dávid kongur

Saul (seinni Paulus)

Annar:
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Ferðin er við til at fáa teg at skilja meira 

av tínum endamáli og tínum samleika. 

Gud hevur eina ferð til okkum øll. Fyri 

summi av tykkum er møguliga galdandi 

at:

 Tú hevur fylgst við Gudi í eina tíð, 

og tú ynskir at kenna Gud betur og 

vaksa tættari at honum.

 Hetta er fyrstuferð, at tú hevur 

hoyrt um eina ferð saman við Gudi 

og alt hetta er nýtt fyri tær

 Tú vart saman við Gudi á ferð, men 

tú viltist av leið, og tók ringar av

gerðir, sum hava fingið teg at følt 

teg langt burtur frá Gudi og ferðini, 

sum tú vart á.

 Tú hevur lært um Gud og um Bíbli

una síðani tú vart lítil, men tað var 

ongantíð nakað, sum var persónlig 

ella hevði ávirkan á títt lív.

 Annað:

Hvat av hesum dømum lýsir tína støðu 

best? (Um onki dømið lýsir tína støðu, 

so kanst tú lýsa tína egnu støðu, so-

leið is sum hon er. Tosið saman sum 

lið.)

Takk fyri at tit eru djørv og at tit luta 

erliga við liðið. Líkamikið hvussu tín 

støða er í dag, so eru vit glað fyri, at 

tú ert her, og vit vóna, at tú verður við 

aftur í august. Har fara vit at læra meira 

um Móses og ferðina, sum Gud hevur 

til okkum. Gud er her, og hann vil draga 

teg nærri at sær, líkamikið hvussu tú 

heldur at tín støða til hann er. Har er 

ein ferð. Gud hevur skapt teg, hann 

elskar teg og hann vil, at tú skal koma 

at kenna hann.
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SPENNANDI FERÐIN
Byrja við at tosa við Gud um tað, sum tú hoyrdi til Bíbliuundirvís
ingina ella løtuna tit vóru saman sum lið, sum tú hugsaði um. Bið 
síðani Gud um eitt opið hjarta, soleiðis at hann kann tala til tín. 
(At tosa við Gud er akkurát sum at tosa við ein persón. Tað er ikki 
neyðugt at brúka stór og flott orð. Tú kanst bara tosa, soleiðis sum 
tú tosar við ein góðan vin. Gud hoyrir teg um tú biður hart, um tú 
teskar ella um tú biður innantanna.

Í dag fara vit at hyggja eftir søguni um ein annan mann, sum fekk eina innbjóðing frá 

Jesusi. Lat okkum hyggja, hvat hann svaraði.

Les Matteus 19, 16-26

Í hesum brotinum lesa vit, at ein maður kemur til Jesus. Hvat spyr hann Jesus um?

_________________________________________________________(vers 16)

Um tú hyggur eftir spurninginum, hvat heldur maðurin so er neyðugt, fyri at koma til 

Himmals, tá ið hann doyr (fyri at hann kann hava ævigt lív)?

________________________________________________________________

Maðurin svarar Jesusi aftur í vers 20 og sigur, at hann hevur hildið boðini. Jesus kendi 

hjartað á hesum manninum, so hann bað hann gera nakað, sum fór at vísa manni

num, hvørjar hansara raðfestingar vóru. Hvat segði Jesus við mannin?

_________________________________________________________(vers 21)

Jesus visti, at maðurin ikki hevði hug at gera hetta. Soleiðis vísti Jesus mann inum, 

at ævigt lív var ikki nakað, sum hann kundi fáa við at gera góðar gerningar. (Jesus 

greiður nærri frá hesum í Matteus 20). Í Matteus 19,17 sigur Jesus: „Ein er tann, ið 

góður er.“ Her peikaði hann á Gud. Jesus er tann einasti fullkomni persónurin. Sein
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ni, í vers 25, spyrja lærusveinarnir Jesus „Hvør kann tá verða frelstur?“ Jesus svarar 

teimum „Hjá monnum er hetta ógjørligt, men hjá Gudi er alt gjørligt“. Ævigt lív er 

møguligt, tí ígjøgnum Jesu deyða og uppreisn, gjørdi Jesus tað møguligt hjá okkum 

ófullkomnu menniskjum at hava samband við hin fullkomna Gud.

Hvussu svaraði ríki maðurin Jesusar boðum og innbjóðing?

_________________________________________________________(vers 22)

Tann ríki maðurin fór syrgin burtur. Hann kundi verið byrjaður á eini ferð saman við 

Jesusi! Hann kundi verið ein av fyrstu eftirfylgjarum hjá Jesusi. Hann kundi havt tosað 

við Jesus og lært av honum!

Men ístaðin valdi hann at fara avstað. Ognirnar hjá honum høvdu størri týdning fyri 

hann. Hann kundi verið partur av størstu frásøgu í heimssøguni, men nú  k enna vit 

hann bara sum ríka unglingan, sum fór burtur frá Jesusi, tí hann elskaði ognir sínar so 

nógv. Vit kenna hann fyri tað, sum helt honum aftur. Hann bleiv ikki partur av ferðini.

Hvørjar vóru hansara fremstu raðfestingar?

________________________________________________________________

Hvussu við tær? Hvat raðfestur tú fremst? Brúka eina løtu at hugsa um, hvat tú ert 

best við, hvat tú brúkar størsta partin av tíni frítíð til, og hvat veruliga hevur týdning 

fyri teg?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Hjálpa hesar raðfestingar tær á tíni ferð saman við Gudi? Ella forða tær tær at byrja 

ferðina saman við honum?

Í dag hevur tú hoyrt, at Gud hevur eina ferð til tín. Hvussu ætlar tú at svara inn

bjóðingini frá honum? Er tað okkurt, sum tú angrar ella ræðist, og sum forðar tær at 
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byrja hesa ferð? Hvat hevur tú brúk fyri at vita ella skilja, áðrenn tú følir teg kláran at 

byrja ferðina, sum Gud hevur ætlað til tín? Kanska tú longu ert byrjaður á hesi ferð. Er 

tað nakað sum forðar tær í at koma longur? Skriva tínar tankar her:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

At enda í Spennandi ferðini, tosa við Gud um tað, sum tú hevur skrivað niður. Tá ið tú 

ert liðugur, far síðani aftur til títt lið.

AFTUR Í BÓLKI

Hvat helt tú um mátan, sum ríki unglingin svaraði?

Er tað nakað ávíst ella møguliga ein persónur í tínum lívi, sum forðar tær í fylgja Jesusi 

ella at ganga víðari á ferðini saman við honum?

Um tú vilt byrja at fylgjast við Jesusi á hesi ferð, hvussu sær so næsta stig út hjá tær?

Um tú longur er byrjaður á ferðini, hvussu sær so næsta stig hjá tær út? Hvussu kanst 

tú fara djypri í tíni trúgv? Lýs, hvar á ferðini, tú ert.

Hevur tú hug at koma á TeenStreet í august? Sig liðleiðaranum frá, soleiðis at tú fært 

kunning um leguna

VILT TÚ VITA MEIRA?

(Um tú hevur hug, so kanst tú gera hendan partin, tá ið tú kemur heim. Hetta er ein 

møguleiki at fara djypri niður í boðskapin, sum vit tosaðu um í dag.)

Tá ið vit fylgjast við Gudi á ferðini, so læra vit meira um okkara samleika. Gud kennir 

okkum til fulnar (og tað er gott!)
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Les Jesaja (Esaias) 40,26

Hvørjum biður versið okkum um at hyggja eftir á himni?_______________________

Hvør hevur skapt hetta?_______________________________________________

Sambært versinum, hvat ger Gud við  stjørnurnar?___________________________

Veitst tú, hvussu nógvar stjørnur er á himmalhválvinum? Git:___________________

Gransking á universitetinum í Santa Barbara sigur: „Talið á stjørnunum í eini sólskip

an kann skifta, men um tað eru áleið 100 mia. stjørnur í miðal í hvørjari sólskipan, so 

eru 100.000.000.000.000.000.000 (1 milliard billlónir) sjónligar stjørnur í univers

inum. Hetta talið svarar til áleið øll sandkorn á øllum strondum á jørðini. Tað eru 

 NÓGVAR stjørnur, og Gud nevnir tær allar við navni.

Hvat hugsar tú, tá ið tú hugsar um Guds stórleika og evni?

Gud, sum skapti allar milliardir, billiónirnar av stjørnum (sum hann nevnir við navni) 

skapti eisini teg, og hann elskar at hugsa um teg! Hann veit alt um teg. Tú vart skapt/ur 

á undurfullan hátt, og Gud vil, at tú skalt gleðast um tær gávur og evni, sum hann hev

ur givið tær at brúka á ferðini saman við honum. Hann vil, at tú skalt koma at kenna 

hann á hesi ferð. Hann vil, at tú skalt vita, at hann elskar teg. Vit fara ongantíð at skilja 

hansara kærleika til fulnar, men vit kunnu liva allar okkara dagar í hansara kærleika.

Nær skilti tú fyrstuferð, at Gud elskar teg og kennir teg?

________________________________________________________________

Hvussu hevur hendan fatanin av hansara kærleika ávirkað títt lív?

________________________________________________________________

Viðhvørt kann tað vera trupult at minnast til og liva í veruleikanum, at Gud elskar 

okkum. Annað kann taka okkara uppmerksemi, ella vit gerast meira upptikin av, hvat 

onnur halda um okkum. Les Efesusbrævið 3, 1419.
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Hvat stendur í hesum versum?

________________________________________________________________

„so at tit, rótfestir og grundfestir í kærleika, mega verða førir fyri at fata saman við 

øllum hinum heilagu, hvat ið er breiddin og longdin og dýpdin og hæddin, og at  kenna 

kærleika Krists, sum ber av øllum kunnleika, fyri at tit mega fyllast til alla fylling 

Guðs.“ (Ef 3, 1819). Tað var Paulus, sum skrivaði hesi orðini til fólkini í Efesus, fyri 

at siga teimum, at hann bað fyri teimum. Vit kunnu eisini biðja hesa bøn fyri okkum 

sjálvi. Soleiðis at vit kunnu fata og kenna Guds kærleika betur, soleiðis at vit kunnu 

ferðast framá og vita, at hansara kærleiki er til okkum hvørt fótafet.

Les Efesusbrævið 3, 1419 umaftur, men hesuferð kanst tú biðja hesi versini.

Tú kanst umhugsa at lesa hesi versini hvønn morgun, og soleiðis byrja dagin við at 

minna teg á, hvussu nógv Gud elskar teg.

Vit síggjast í august til TeenStreet+
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