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VÆLKOMIN TIL TeenStreet 2021
Vælkomin á ferðina! Eins og Gud bjóðaði Mósesi við, bjóðar Hann eisini tær við á hesa 
ferðina. Tað er nú vit skulu vera djúp, djørv og hava tað stuttligt! Latið okkum uppliva, 
hvat Gud hevur lagt okkum til rættis hesar komandi dagarnar saman. Vænta hvat sum 
helst! Tú verður bilsin! 

Hvussu gongur? Hvussu hava teir síðstu dagarnir, vikurnar og mánaðirnir verið?  
Tað kann vera, at næstu dagarnir á TeenStreet+ fara at broyta títt lív. Kanska ikki 

beinanvegin, men lít á, at Gud fer at halda Síni lyfti komandi árini. Tú fert at hoyra 
frá Gudi, tú verður avbjóðaður andaliga, og tú fert ongantíð at gloyma hesar ótrúligu 
dagarnar saman við gomlum og nýggjum vinum! 

Lurta eftir! Gud skal nokk vísa tær, hvar tú skalt fara! Og Hann fer at geva tær 
møguleikar at fara hagar, sum Hann ynskir, at tú skalt fara.  

Ver djarvur, ver djúpur og hav tað stuttligt – eins og Móses! J 
Vælkomin! Kom og ferðast! 

// Leiðslutoymi TeenStreet Evropa 

HVAT ER TeenStreet? 
TeenStreet er eitt tiltak hjá OM (Operation Mobilisation). OM er ein altjóða kristin 
trúboðarafelagsskapur, sum ynskir at síggja sprelllivandi samfeløg av Jesu eftirfylgj-

arum millum tey minst náddu. Felagsskapurin byrjaði í 1957, og í dag arbeiða meira 
enn 3.000 fólk í 110 londum og á skipinum Logos Hope. Vit arbeiða við trúboðan, 
samkomustovnan, hjálpar- og menningararbeiði, rættvísi og við at eggja og menna 
lærisveinar. 

TeenStreet byrjaði í Týsklandi í 1993. Síðani tá hava tannáringar í tíggjutúsundatali 
luttikið á legum runt um í øllum heiminum. Okkara mál er saman við samkomum kring 
heimin at fylgjast við kristnum tannáringum, og at eggja og menna teir til at fáa eitt 
veruligt vinalag við Jesus og endurspegla Hann í sínum gerandisdegi.   
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EIN DAGUR Á TeenStreet+ 

At skilja skránna 

NAMED
Hetta er dagsins Bíbliutími. Hendan løtan er til tín, tín bólk og tykkara leiðarar. 

SHH Ein løta við fullkomnum friði á øllum økinum. Hetta er løtan, har tú kanst njóta friðin 
og Guds nærveru og lurta eftir Hansara rødd. 

NET 1 Ein løta, sum er fyri teg og tín bólk. Tit tosa saman, biðja saman, granska Bíbliuna 
saman og spyrja spurningar. Hetta er ein løta til samveru.  
Spennandi ferðin er eisini partur av NET 1. Hesa løtuna ert tú einsamallur saman við 
Gudi. Tú granskar Bíbliuna, tosar við Gud og lurtar eftir Honum.

INTERACT 1 &  
INTERACT 2

Ein løta, har tit eru saman. Tú kanst velja millum nógv ymisk tiltøk, alt eftir hvat títt 
legustað bjóðar. Tað kann bæði vera ítróttur, list, seminar og verkstovur o.s.fr. Tú 
kanst eisini bara vera saman við vinunum og hugna tær við eini argjamáltíð (snacks). 

NET 2 Møtist sum bólkur og biðið saman, áðrenn tit fylgjast til TeenStreet TV og Throne 
 Room. 

TeenStreet TV Live & 
THRONE ROOM  

Í TeenStreet TV verður møguligt at hava samband við onnur TeenStreet í Evropa 
og fáa innlit í, hvussu dagurin hevur gingist ymsastaðni. Aftan á TeenStreet TV er 
Throne Room, sum er eitt av hæddarpunktunum á TeenStreet. Njót møguleikan at 
møta Gudi hesa løtuna og vera saman við Honum í lovsongi og bøn. Bønartoymið 
er til staðar til øll, sum hava tørv á persónligari forbøn, meðan Throne Room er og 
aftaná. 

INTERACT 3 Hugna tær saman við tínum liði og øðrum vinum. Fá tær eina argjamáltíð (snacks) 
í FunFood; keyp tær okkurt úr TS-handlinum at taka við heim; lurta eftir tónleiki og 
spæl spøl saman við vinfólki, áðrenn tit fara til NET 3 og skulu hvíla tykkum til næsta 
dagin.  

NET 3 Í hesi síðstu andaktini kunnu tit práta um, hvat Gud hevur lært tykkum, og biðja 
saman.  

HVAT ER Shh løtan? 
Á TeenStreet eru nógv fólk allastaðni. Shhh løtan er ein daglig løta við friði í 30 minuttir. 
Tú kanst vera friðarligur, lurta eftir Gudi og njóta Hansara nærveru. Gud er altíð hjá tær, 
og elskar at vera saman við tær. Tú kanst halda fram við Shhh løtuni, tá tú kemur heim frá 
TeenStreet! 

Her eru nøkur uppskot til, hvat tú kanst gera í Shhh løtuni: 
• Legg teg niður á bøin og hygg at skýggjunum, ella hygg at smákyktum niðri við grasrøt-

urnar – Gud skapti alt hetta! 
• Gang ein túr í friði. 
• Tak eitt blað upp í hondina og slepp tí. Legg til merkis, hvussu tað flytur seg í vindinum. 
• Vel tær eitt yndisvers í Bíbliuni – les tað aftur og aftur. 
• Legg teg á bøin og blunda. Koyr fingrarnar í oyruni og lurta eftir hjartanum. 
• Tosa við Gud, meðan tú t.d. stendur, situr, liggur á knæ, liggur við andlitinum niðureftir, 

gongur o.s.fr. 
• Goym fartelefonina og onnur elektronisk tól burtur – brúka 30 minuttir uttan tøkni! 



Hvat er evnið í ár? 
Móses tók av Guds innbjóðing til eina ótrúliga ferð saman við Faðirinum, 
sum kendi hann, nevndi hann við navni og sendi hann. Gud kennir eisini 
TEG, nevnir TEG við navni og kallar TEG til tína serstaku ferð.  

Gud kennir teg 

Í 2. Mósebók 33, sigur Gud við Móses: „Eg kenni teg við navni, og tú hevur funnið náði 
fyri eygum Mínum!“ Móses svarar: „Er tað nú so... so vís mær vegir Tínar, so eg kann 
kenna Teg og finna náði fyri eygum Tínum!“ 

Faðirin kennir eisini teg. Hann sær teg, elskar teg og signar teg. 

Gud nevnir teg við navni 

Gud Mósesar og Gud fedranna er tann sami Gud, sum kennir teg!  

Hann hevur virkað í tínum lívi, Hann hevur myndað tín samleika, nevnt teg við navni 
og givið tær eitt endamál. Tá ið Móses fann sín veruliga samleika, skilti hann eisini sítt 
endamál. Eitt lív saman við Gudi er ein spennandi ferð – ert tú klárur til ferðina? 

Gud sendir teg 

Eins og Gud kallaði Móses og sendi hann við einum endamálið, so hevur tú eisini eitt 
gudgivið endamál! 

Gleðin í at liva saman við Gudi er at skilja hetta endamálið. Hann er trúfastur og fer at 
geva tær alt, sum tær tørvar fyri at røkka tí. Ferðin kann leiða teg onkrastaðni, tú ikki 
væntaði, men Hann fylgist við tær! Eitt fantastiskt lyfti! 

6
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1. „Talan er um eina ferð“

NET løta & Spennandi ferðin 

1. „Talan er um eina ferð“ 
                                                   Í bólki                                                 

Vælkomin í bólkin 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 hvønn annan og luta tað, sum vit læra og uppliva. 
Brúka nakrar minuttir til at koma at kenna hini á liðnum. 

Prátið saman um, hvussu tit eita, og hvaðani tit eru.  

Um tú kundi skift navn, hvat hevði tú so broytt navnið til og hví? Fortel, hvørjum bók-
stavi títt millumnavn byrjar við og fá hini á liðnum at gita tað. (T.d. um tú eitur Petur 
Martinson, so skalt tú siga „M“).  

Okkara navn hevur nógv at siga fyri okkum. Hevur tú nakrantíð ynskt at skifta navn? 
Um ja, hvat navn hevði tú so valt tær 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, hevði Móses 
ikki hug til tað. Hann bað Gud um at kalla onkran annan. Hann kom við fleiri grund-
gevingum 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 skilti nú sítt endamál 
og sín samleika. Hann bleiv persónurin, sum Gud kallaði hann til at vera. 

Móses er ikki tann einasti í Bíbliuni, sum ikki sá út til at passa akkurát til tað, sum Gud 
kundi arbeiða ígjøgnum. Tá ið vit lesa í Bíbliuni, so síggja vit aftur og aftur, hvussu Gud 
brúkti ófullkomin menniskju í Síni tænastu.  

Hugsið um summi av fólkunum í Bíbliuni, 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 lærusveinunum hjá Jesusi, sum dømi. Hann skrivaði eina av bókunum í Bíbli-
uni. Í Matteus 10,3 lýsir Matteus seg sjálvan 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 
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1. „Talan er um eina ferð“

noyddu jødar at gjalda skatt til rómverska ríkið. Matteus arbeiddi fyri teir. Tú kanst 
ímynda tær, hvussu illa umtóktur Matteus var ímillum sítt egna fólk. Tollarar vóru 
kendir sum snýtarar, tjóvar og óerlig fólk. Hóast hetta, so valdi Jesus Matteus. Lívið 
hjá honum broyttist, tá ið hann tók ímóti innbjóðingini frá Jesusi. 

Navn: Tað stóra, tey hava gjørt Skeivar avgerðir ella niðurløg 

Matteus (Lærisveinur hjá 
Jesusi) 

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: 

Ígjøgnum alla Bíbliuna síggja vit, hvussu Gud leiddi Sítt fólk fram á ferð. Hetta vóru 
spennandi ferðir, men eisini ferðir við ofrum, 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 við navni og Gud sendir teg. Hann hevur eina ferð til tín. 

Ferðin er við til at fáa teg at skilja meira av tínum endamáli og tínum samleika. Gud 
hevur eina ferð til okkum øll.  

• Kanska tú hevur fylgst við Gudi í eina tíð, og nú ynskir tú at koma at kenna Gud 
betur og vaksa tættari at Honum.  

• Kanska er hetta fyrstu ferð, at tú hevur hoyrt um eina ferð saman við Gudi og alt 
hetta er nýtt fyri tær.  

• Kanska vart tú á ferðini saman við Gudi, men viltist av leið, og tók ringar avgerðir, 
sum hava fingið teg at følt teg langt burtur frá Gudi og ferðini, sum tú vart á.  

• Kanska hevur tú lært um Gud og um Bíbliuna, síðani tú vart lítil, men tað var ong-
antíð nakað, sum var persónlig ella hevði ávirkan á títt lív.  

• Annað: 
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1. „Talan er um eina ferð“

Hvat av hesum dømum lýsir best tína støðu? (Um onki dømi lýsir tína støðu, so kanst 
tú lýsa tína egnu støðu, sum hon er nú). Tosið saman sum lið.  

Takk fyri, at tit eru djørv og at tit luta erliga við liðið. Líkamkið, hvussu tín støða er í 
dag, so gleðast vit um, at tú ert her og vit eru spent at læra meira um Móses og ferð-
ina, sum Gud hevur til okkkum. Men minst til, at Gud er veruligur. Hann er her, og 
Hann vil draga teg nærri at Sær, líkamikið hvussu tú heldur, at títt samband við Hann 
er. Tað er ein ferð. Gud skapti teg, elskar teg, og Hann ynskir, at tú skalt kenna Hann.   

                                         Spennandi ferðin                                                

Byrja við at tosa við Gud um tað, sum tú hoyrdi til Bíbliuundirvísingina ella løtuna tit 
vóru saman sum lið. Bið síðani Gud um eitt opið hjarta, soleiðis at Hann kann tala til 
tín. (At tosa við Gud er sum at tosa við ein annan persón. Tað er ikki neyðugt at brúka 
stór og flott orð. Gud hoyrir teg um tú biður hart, um tú teskar ella um tú biður innan-
tanna.) 

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)

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 manninum, at 
ævigt lív var ikki nakað, sum hann kundi fáa við at gera góð verk. (Jesus greiðir nærri 
frá hesum í Matteus 20). Í Matteus 19,17 sigur Jesus: „Ein er tann, ið góður er.“ Her 
peikaði Hann á Gud. Síðani spyr lærisveinurin í vers 26 Jesus: „Hvør kann so 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. 
Vit kunnu ikki gera nakað, sum er nóg gott sjálvi, til at sleppa til himmals og vera sam-
an við Gudi. Tað snýr seg ikki um, hvussu nógv vit royna. Tað snýr seg bara um, hvat 
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Jesus gjørdi fyri okkum. Jesus hjálpti tí unga manninum at rannsaka sítt hjarta, síni 
virðir og sína trúgv. 

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 kenna 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.  

Hvat raðfesti hann fremst? ___________________________________________

Hvussu við tær? Hvat raðfestir 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 innbjóð-
ingini frá Honum? Er tað okkurt, sum tú angrar ella ræðist, og sum forðar tær at 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. 
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                                               Aftur í bólki                                               

(Vit vóna, at løtan saman í bólkinum gevur møguleika hjá tykkum at koma at kenna 
hvønn annan og at eggja hvønn annan. Men, um tað ikki kennist trygt at svara ym-
iskum spurningum, so er tað í lagi. Tú kanst bara lata spurningin fara víðari til tann 
næsta.) 

Hvat helt tú um mátan, sum ríki unglingin svaraði?  

Er tað nakað ávíst ella møguliga ein persónur í tínum lívi, sum forðar tær í at 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 long 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. 

Hvør ella hvat hjálpir tær á tíni ferð?  

                                           Vilt tú vita meira?                                                  

(Um tú hevur hug, so kanst tú gera hendan partin. 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!)  

Les Jesaja (Esaias) 40,26 

Hvat skulu vit leggja merki til, sambært hesum versinum? ______________________

Hvør hevur skapt hetta? ______________________________________________

Sambært versinum, hvat ger Gud við stjørnurnar? ___________________________

Veitst tú, hvussu nógvar stjørnur eru 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 
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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 
hevur givið tær at brúka á ferðini saman við Honum. Hann vil, at tú skalt koma at 
kenna Hann á hesi ferð. 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, 14-19.  

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, 18-19). 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 
sjálvum. 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, 14-19 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. 
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2. „Gud kennir teg“ 
                                                Í bólki                                                

Vælkomin í bólkin og til Spennandi ferðina. Á TeenStreet møtast vit í okk-
ara bólki hvønn dag, soleiðis at vit kunnu fylgjast á ferðini. Vit læra saman, 
eggja hvønn annan og práta um tað, sum vit læra og uppliva.Áðrenn vit 
fara víðari, fara vit at siga eitt sindur um, hvørji vit eru.

Sigið, hvussu tit eita, og hvaðani tit eru. Greiðið frá onkrari ferð, tit hava verið, ella 
tykkara yndisferð. 

Við hvørjum orðum høvdu tínir vinir ella tín familja lýst teg? Hvussu lýsa tey teg, sum 
kenna teg best? (Tú ert: stuttligur, smæðin, ágrýtin, álvarsamur, opin, vinarligur, 
ábyrgdarfullur, lívligur osfr.) 

Í bíbliutímanum í dag lærdu vit um Móses, og um at Gud kennir okkum. Hvat hugsa tit 
um tað, sum tit hoyrdu? Hava tit nakrar spurningar?  

Gud kennir teg til fulnar; tína fortíð, tína framtíð, tínar hugsanir, tínar vónir, tínar drey-
mar – alt. Hvat heldur tú um tað, at Gud kennir teg?  

Tað er í grundini ordiliga gott, at Gud kennir teg. Hann skapti okkum; Hann hevur sæð 
alt, sum vit hava upplivað; og Hann skilir okkum. Vit hava onga orsøk til at halda, at 
Gud ikki skilir okkum, tí Hann kennir okkara hjarta. Hann kennir eisini allar okkara 
tankar og allar avgerðir, sum vit nakrantíð hava tikið. Tað er ikki neyðugt at royna at 
goyma nakað fyri Gudi, tí Hann veit longu alt. Og Hann elskar okkum kortini.  

Lesið Rómbrævið 5:8-11. 

Hesi versini siga, at Gud vísti okkum kærleika Sín, tá Jesus doyði á krossinum fyri okk-
um. Hvat sigur hetta versið um okkum? (vers 8) „Kristus doyði fyri okkum, meðan vit 
enn vóru ____________________________________________.“ Hetta merkir, 
at Gud her rættir okkum hondina og bjóðar okkum við á eina ferð saman við Sær! 
Hann bjóðar okkum fyrigeving fyri alt tað skeiva, sum vit hava gjørt og nakrantíð fara 
at gera, so vit kunnu verða sameind (sátt) við Gud! Gud tók hetta fyrsta stigið og rætti 
tær hondina, so tú kanst koma at kenna Hann og hava eitt persónligt samband við 
Hann. Hevur tú svarað Hon um? Um tú hevur svarað ja, nær og hví byrjaði tú at fylgja 
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Jesusi? Um tú ikki hevur svarað ja enn, veitst tú so, hvat tað er, sum forðar tær í at 
siga ja?   

Vit eru ikki øll á sama stað á okkara ferð, og tað er í lagi. Ferðin er við til at fáa teg at 
skilja meira av tínum endamáli og tínum samleika. Fyrst mugu vit skilja, hvat Jesus 
gjørdi fyri okkum. Hvat heldur tú um at vera á hesi ferðini saman við Gudi?

• Kanska tú hevur fylgst við Gudi í eina tíð, og nú ynskir tú at koma at kenna Gud 
betur og vaksa tættari at Honum.  

• Hetta er kanska fyrstu ferð, at onkur tykkara hoyrir um hesa ferðina saman við 
Gudi, og tí er hetta nakað nýtt.  

• Kanska vart tú á ferðini saman við Gudi, men viltist av leið, og tók ringar avgerðir, 
sum hava fingið teg at følt teg langt burtur frá Gudi og ferðini, sum tú vart á.  

• Kanska hevur tú lært um Gud og um Bíbliuna, síðani tú vart lítil, men tað var on-
gantíð nakað, sum var persónligt ella hevði ávirkan á títt lív.  

• Annað: 

Hvat av hesum dømum lýsir best tína støðu? (Um onki dømi lýsir tína støðu, so kanst 
tú lýsa tína egnu støðu, sum hon er nú). Tosið saman sum lið.  

Vit eru so glað um, at júst tú ert her. Takk fyri, at vit kunnu vera saman her á Teen-
Street í nakrar dagar. Vit vita, at Gud hevur leitt tykkum higar, tí Hann ynskir, at tit 
skulu koma at kenna Hann og Hansara kærleika til tykkara betur, og ta ferðina, sum 
Hann hevur lagt til rættis til tykkara! Líkamikið, hvar vit eru á okkara andaligu ferð, 
kunnu vit altíð læra meira um Gud. Hann vísir okkum, at vit kunnu líta á Hann. 

                                      Spennandi ferðin                                           

Byrja løtuna við at tosa við Gud. (At tosa við Gud er sum at tosa við ein annan persón. 
Tað er ikki neyðugt at brúka stór og flott orð. Gud hoyrir teg um tú biður hart, um tú 
teskar ella um tú biður innantanna.)  

Gud hevur leitt teg higar, og Hann ynskir, at tú hoyrir Hann gjøgnum Bíbliuna hesar 
komandi dagarnar. Bið Hann leiða teg. 
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Vit fara at leypa nógv ár um í lívinum hjá Mósesi í Spennandi ferðini í dag. Gud brúkti 
Móses á undursaman hátt at leiða Ísraelsfólk út úr trældóminum í Egyptalandi. Men 
fólkini vóru ikki klár at fara inn í tað nýggja landið enn. Gud lat tey vera í oyðimørkini í 
nógv ár, og fyrireikaði tey til næsta stigið í teirra søgu. Les 4. Mós. 21:4-8. Ísraelsfólk 
eru stødd í oyðimørkini. 

Hví grenjaðu fólkini? (vers 5) __________________________________________

Hvat sendi Harrin sum svar upp á teirra grenj? ______________________________

Hvat søgdu fólkini sum svar til hesa revsingina? (vers 7) ______________________

_______________________________________________________________

Móses bað fyri fólkinum. Gud bað Móses gera nakað. Hvat bað Gud Móses gera? (vers 8)  

________________________________________________________________

Hvat noyddust fólkini at gera fyri at verða bjargað, tá tey vórðu bitin av einum ormi? 
(vers 8 og 9) 

_______________________________________________________________

Tá fólkið rópti um hjálp, og Móses bað fyri teimum, gav Gud teimum ein útveg, so tey 
kundu verða bjargað frá eiturormunum. Hann bað Móses gera ein orm, og seta hann 
á stong. Bert við at hyggja at koparorminum, blivu fólkini bjargaði frá eiturormunum. 
Gud útvegaði eina bjarging úr støðuni, sum fólkið var í. Veitst tú, at Bíblian hevur 
66 bøkur har eitt høvuðsevni gongur aftur í øllum? Bíblian er tann sanna søgan um, 
 hvussu Gud útvegaði okkum ein veg at koma at kenna Hann og hava samband við 
Hann. Øll Bíblian peikar á, at okkum tørvar Jesus, sum kom at frelsa okkum. Sjálvt 
hendan søgan við Mósesi og eiturormunum í oyðimørkini peikar okkum á Jesus. Hygg í 
Nýggja Testamenti og les Jóhs. 3:14-18. 

Ljóðar vers 14 kent? Hetta er sama søga, sum tú las í 4. Mós. 21! Jesus varð hongdur 
upp á krossin, fyri at taka okkara revsing á Seg, so at vit kundu verða sátt við Gud! Les 
nú vers 16 aftur (Jóhs. 3:16). Skriva versið við tínum egnum orðum: 

Gud kendi Móses og bjóðaði honum at fylgja Sær. Gud kennir eisini teg og ynskir, at 
tú eisini skalt fylgja Honum. Tá Adam og Eva syndaðu í byrjanini, vórðu tey og øll, sum 
vóru fødd aftan á tey, skild frá Gudi. Tað skeiva, sum vit gera, skilir okkum frá Gudi, 
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tí Hann er fullkomin. Men Gud útvegaði okkum ein veg, so vit kunnu verða sátt við 
Hann; so vit kunnu kenna Hann og Hansara kærleika til okkara. Hann gjørdi hetta, tá 
Hann sendi Jesus, sum var fullkomin, at taka straffina, sum vit høvdu uppiborið. Og 
tað snúgva hesi versini seg um.  

Er títt lív ávirkað av tí, sum Jesus gjørdi á krossinum? Um ja, hvussu? 

Um tú ikki veitst hvussu og hví tað, sum Jesus gjørdi á krossinum, kann hava ávir-
kan á títt lív, spyr so Gud um tað. Tú kundi biðið leiðaran greitt frá, hvussu tað hevur 
ávirkað hansara lív, og hvat tað merkir fyri hann. 

Sum Jesu eftirfylgjarar eigur Jesu deyði og uppreisn at ávirka okkara lív hvønn dag. 
Hvussu hevði títt lív verið øðrvísi, um tú ikki trúði á Hann.  

Um tú ikki trýrt á Jesus, hvørja ávirkan heldur tú, at tað hevði havt á títt lív, um tú 
trúði á Hann, út frá tí, sum tú nú hevur lært? 

Gud kennir teg – tað góða og tað ringa, og Hann elskar teg. Hann kennir teg við navni. 
Tín samleiki kemur frá, hvør tú ert í Honum. (Vit fara at tosa meir um hetta í morgin). 
Tosa við Gud um hendan sannleikan. Hann er her saman við Tær og saman við øllum 
tannáringum í øllum londum, sum luttaka á TeenStreet. Hvat merkir tað fyri teg, at 
Hann kennir teg? Skriva tað niður, sum tú hugsar.  

 

Enda løtuna við at tosa við Gud um tínar tankar, og bið Hann draga teg nærri at Sær 
næstu dagarnar.  

Tá tú ert liðugur, finn so bólkin aftur.

                                         Aftur í bólkin                                            

Hvat skrivaðu tit um, hvørja ávirkan Jesu deyði og uppreisn hevur havt á tykkara lív?  

Hava tit nakrar spurningar um, hvat tað merkir at fylgjast við Jesusi og at fylgja 
 Honum? 

Prátið um, hvat tit annars hava fingið burtur úr Spennandi ferðini. 

Er tað nakar, sum hevur nakað ávíst, sum vit kunnu biðja fyri, meðan vit eru á Teen-
Street? Deilið bønarevni. 
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Endið við at biðja saman og fyri hvørjum øðrum. 

                                       Vilt tú vita meira?                                              

Um tú ynskir at vita meira, um at Gud kennir teg, kanst tú arbeiða við hesum sjálvur. 

Evnið í dag var, at „Gud kennir teg“. Tað er so gott, at Gudi kennir teg! Onkuntíð er 
sannleikin nakað, sum vit vita í høvdinum, men tað ávirkar ikki okkara hjarta, ella 
hvussu vit liva okkara lív. Um tú hevur fylgt Jesusi í eina tíð, kann tað henda, at tú 
venur teg so nógv við grundleggjandi sannleikar, at teir ávirka teg minni og minni. Men 
tað, at kenna hendan sannleikan, at Gud kennir og elskar teg, bæði kann og eigur at 
ávirka hvønn dag í tínum lívi.  

Bið og práta við Gud um, hvat tú hugsar og følir. Bið Hann hjálpa tær betur at skilja og 
vita, at Hann kennir teg og elskar teg. 

Les Sálm 139:1-18. Versini eru væl kend, men um tú so hevur lisið tey 100 ferðir fyrr, 
bið so kortini Gud hjálpa tær at lesa tey við einum opnum sinni og leggja merki til 
sann leikarnar í teimum. Strika undir tað, sum talar mest til tín í dag.

Sálmur 139:1-18 
HARRI, Tú rannsakar meg  
    og kennir meg!  
Tú veitst, nær eg siti, og nær eg standi;  
    Tú skilir hugsan mína langan veg.  
Tú hevur greiði á, hvar eg gangi ella liggi,  
    og allar vegir mínar kennir Tú gjølla.  
Tí áðrenn orðið er til á tungu míni  
    - ja, tá veitst Tú tað til fulnar, HARRI!  
Aftanfrá og frammanfrá heldur Tú tvørtur um meg,  
    og Tú leggur hond Tína á meg.  
At skilja hetta er mær ov undurfult;  
    tað er ov høgt, eg eri tað ikki mentur.  
Hvar skal eg fara undan Anda Tínum,  
    og hvar skal eg flýggja undan ásjón Tíni!  
Fari eg upp til Himmals, so ert Tú har,  
    og reiði eg mær legu í deyðaríkinum – ja, so ert Tú har;  
taki eg veingir morgunroðans,  
    og festi eg búgv við ytsta mark havsins,  
so leiðir hond Tín meg har við,  
    høgra hond Tín heldur mær føstum. 
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Og sigi eg: „Myrkrið skal fjala meg,  
    ljósið rundan um meg skal verða nátt!“  
so er heldur ikki myrkrið Tær myrkt,  
    og náttin er bjørt sum dagurin,  
    myrkrið er sum ljósið.  
Tí Tú hevur skapt nýru míni,  
    Tú virkaði meg í móðurlívi.  
Eg takki Tær, at eg eri virkaður so ómetaliga undurfult;  
    undurfull eru verk Tíni,  
    tað veit sál mín til fulnar.  
Bein míni vóru ikki Tær duld,  
    táið eg varð skaptur í loyndum,  
    virkaður í jarðardjúpinum.  
Sum fostur sóu eygu Tíni meg,  
    og í bók Tíni stóðu teir allir uppskrivaðir, dagarnir, ið ásettir vóru,  
    áðrenn nakar av teimum enn var komin.  
- Sum hugsanir Tínar eru mær dýrabarar, Gud,  
    sum tær telja nógv, samanlagdar!  
Um eg vildi talt tær –  
    tær eru fleiri enn sandskornini;  
    eg vakni, og eg eri hjá Tær enn!

Far aftur og set ring um orðini, sum lýsa, hvussu Gud kennir teg, ella hvat Hann veit 
um teg.  

Hvat heldur tú um, at Gud kennir teg so væl, og at Hann hevur kent teg, síðani Hann 
byrjaði at virka teg i móðirlívi?  

Dávid kongur hevur skrivað henda sálmin, henda sangin. Hann tosar við Gud. „Tú“ 
í hesum sálminum vísir á Gud. Út frá tí, sum Dávid sigur, hvussu sær hann so Gud? 
Hvat trýr hann, at Gud følir og hugsar um hann?  

Um onkur skuldi spurt teg, hvat Gud hugsar um teg, hevði tú so svarað líka sum Dávid 
í hesum sálminum? Hví ella hví ikki? Hvat hevði tú sagt? 

Tað hevði verið so gott at kent Gud, sum Dávid kendi Hann; at kunna skriva ein sang 
ella eina yrking sum hesa, sum sigur frá, hvussu Gud kennir meg! Bið Gud hjálpa tær 
at skilja betur, hvussu høgt Hann elskar teg, og hvussu væl hann kennir teg. Takka 
Honum fyri Hansara umsorgan og kærleika.  

Um tú hevur hug, skriva so tín egna sálm, yrking ella sang til Harran, sum lýsir, hvussu 
væl Hann kennir teg, og hvussu høgt Hann elskar teg. 
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3. „Gud nevnir teg við navni“ 
                                           Í bólki                                                  

Vælafturkomin! 

Hevur tú nakrantíð givið nøkrum navn? (Einum kelidjóri, einum staði, einari leiku ella 
onkrum øðrum.) Hvat kallaði tú tað, og hví valdi tú tað navnið?  

Hvat minnast tit serliga væl frá boðskapinum í dag? Hava tit nakrar spurningar? Ynskir 
nakar at greiða frá, hvat tit hava lært?  

Út frá tí, sum tit higartil hava lært um Móses, hvussu høvdu tit so lýst hann?  

Í Bíbliutímanum í dag hoyrdu vit um, tá Móses tosaði við Gud við tann brennandi tor-
narunnin. Hetta er ein ordans søga! Gud ynskti, at Móses skuldi koma við Honum at 
fría Ísraelsfólk, eftir at tey høvdu verið trælir í 400 ár. Hetta var ein ordans uppgáva, 
men Móses ynskti ikki hetta arbeiðið. Uttan at hyggja at tekstinum, gitið hvussu nóg-
var undanførslur Móses hevði, ella hvussu ofta hann segði nei til at vera við í tí, sum 
Gud fór at gera. 

Móses hugdi at sær sjálvum og segði: „Send onkran annan.“ Móses hugdi at sær sjálv-
um og sá sína fortíð. Móses hugdi at sær sjálvum og sá eitt miseydnað lív. Gud hugdi 
at Mósesi og sá nakað annað. 

Hvussu vit síggja okkum sjálvi, er ofta nógv øðrvísi, enn hvussu Gud sær okkum, og 
hvat Hann sigur um, hvørji vit eru.  

Latið okkum hyggja nærri at prátinum millum Móses og Gud. Blaða upp á 2. Mós. 3. 

Hvat bað Gud Móses gera? (vers 10) _____________________________________

Hvat svaraði Móses? (vers 11) _________________________________________

Gud lovar at vera við Mósesi, og lovar honum enntá, at hann ein dag skal koma aftur 
til hetta fjallið at tilbiðja Gud, tá fólkið er komið út úr Egyptalandi. Men Móses er ikki 
sannførdur. Hann er bangin fyri, at Ísraelsmenn ikki fara at trúgva, at Gud hevur sent 
hann. Gud hoyrir hansara stúran og svarar honum. 
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Hvat kallar Gud Seg sjálvan í vers 14? Hvat navn brúkar Hann?    

_______________________________________________________________

Gud sigur Mósesi Sítt navn, og greiðir honum frá, hvat fer at henda, og hvat Hann fer 
at gera. Men Móses er ikki sannførdur enn. Hann spyr Gud: „Men hvat um tey ikki fara 
at trúgva mær?“ 

Gud er tolin og sigur, at Hann fer at gera nógv undur. Men Móses mótmælir fýra ferðir! 
Hvørja undanførslu gevur hann Gudi í 2. Mós. 4:10? 

________________________________________________________________

Gud stillar hansara ótta og sigur, at Hann skal vera við honum og hjálpa honum. Men 
Móses svarar fimtu ferð, og biður Gud senda onkran annan! Lesið svarið hjá Gudi í 2. 
Mós. 4:14-17.  

Móses mótmælti 5 ferðir, og hvørja ferð sissaði Gud hann. Tá Gud gav rithøvundanum 
av 2. Mósebók boð um at skriva hesa søguna, kundi Hann valt, at hetta prátið ikki 
skuldi vera við. Men Gud ynskti at hava hetta prátið við. Móses var eingin tignarligur 
riddari; hann var ein vanligur maður, sum Gud valdi til hesa uppgávuna. Gud hevði 
eina ætlan við lívi Mósesar. Tað síggja vit beinanvegin í byrjanini av søguni, tá Gud 
bjarg aði honum frá at doyggja, tá hann sum nýføðingur lá í kurvini í Nilánni. Tá sá út til, 
at Móses oyðilegði sínar møguleikar at vera ein partur av Guds ætlan, tá hann drap ein 
egypta í øðini og mátti flýggja úr Egyptalandi. Men hóast hetta, hevði Gud eina ætl an 
við honum. Tá Gud kom til Móses, ivaðist hann um sítt trúvirði millum ísraelsfólk, sínar 
talugávur og hvussu hann kundi gera mun, men Gud helt á at vissa hann um tað.  

Ivast tú nakrantíð, eins og Móses, um teg sjálvan? Hvat halda tit, man kann ivast í? 

Hvat halda tit, at tit høvdu svarað, um tit høvdu verið Móses? 

Byrjið Spennandi ferðina og lærið meir um, hvussu Gud sær okkum, og hvat tað 
merk ir, at Hann kennir okkum við navni.

                                          Spennandi ferðin                                           

Gud kallar Móses við navni, og sigur honum síðani, hvør Hann er. Gud fangaði upp-
merk semi hjá Mósesi við einum brennandi tornarunni, og síðani bjóðaði Hann Mósesi 
á eina ferð saman við Sær. Hvussu hevur Gud roynt at fanga títt uppmerksemi? Her 
er kanska eingin brennandi tornarunnur, men Gud hevur eina ætlan við, at tú ert her 
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beint nú og lesur hesa Spennandi ferðina. Hann kennir teg við navni. Byrja við at biðja 
Gud hjálpa tær at vaksa nærri Honum, og at skilja meir úr Hansara Orði í dag. Hygg at, 
hvat Hann ynskir, at tú skalt læra og skilja í dag. 

Gud hevur eisini eina ætlan við tær á ferðini saman við Sær. Um tú fylgir Jesusi, og 
hevur tikið ímóti Guds frelsugávu, so kanst tú vera vísur í, at Gud hevur eina ætlan 
við tínum lívi! (Um tú ikki fylgir Jesusi, og hevur spurningar ella vilt vita meira, vilja vit 
eggja teg at lesa víðari. Um tú hevur tørv á at tosa um tínar tankar og spurningar við 
leiðaran, kanst tú altíð gera tað). Gud ynskir, at tú skalt kenna Hann og vita, hvussu 
høgt Hann elskar teg. Hann hevur eisini eina ætlan við tær! Les Efesus 2:8-10.  

Skriva vers 10 her: 

Ímynda tær, at tú ert Móses og ansar eftir seyði. Brádliga sært tú ein brennandi tor-
narunn, sum tó ikki brennist upp. Ímynda tær, at Gud sigur hetta, sum stendur í Efe-
sus 2:10, við teg: 

(Skriva títt navn her) „_________________________________, tú ert smíð Han-
sara! skaptur í Kristi Jesusi til góð verk, sum Gud frammanundan hevur lagt til reiðar, 
at tú skuldi liva í teimum.“ 

Hvat hevði tú svarað? Um tú ivast, ert bangin og særdur, so kanst tú siga Gudi tað. 
Móses segði Gudi alt; bæði ivamál og stúran. Tað kanst tú eisini gera. Ímynda tær, at 
Gud segði hetta við teg. Hvat hevði tú sagt? 

Ímynda tær nú, at Gud gevur tær sama lyfti, sum Hann gav Mósesi: „Eg skal vera við 
tær.“ (2. Mós 3:12) Og vit finna eitt annað lyfti í Esaias 41:10. „Óttast ikki! Eg eri við 
tær! Ver ikki mótfallin! Eg eri Gud tín! Eg styrki teg og hjálpi tær og haldi tær uppi við 
høgru hond rættvísi Mínar!“ 

Hvat sigur tú til hetta lyftið? 

Tá vit fylgja Jesusi, kennir Hann okkum við navni. Tað merkir, at vit hoyra Honum til. 
Bíblian sigur, at tá vit taka ímóti Jesusi sum okkara frelsara, er okkara navn skrivað í 
bók lívsins. Ímynda tær eina bók í Himli, fylt við nøvnunum hjá øllum, sum fylgja Jesu-
si! Hetta má vera ein stór bók!  

Á hesi ferðini saman við Gudi fara vit, eins og Móses, at koma í truplar umstøður. Men 
gloym ikki hetta dýrabara lyftið, sum tú hevur lisið í dag. 

Hvat svarar Gud, tá vit ivast í okkum sjálvum?  
Eg eri við tær. Eg skal hjálpa tær. (Esaias 41:10) 
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Hvat svarar Gud, tá vit eru ósikkur?  
Eg eri við tær. Eg skal hjálpa tær. (Jer. 29:11; Sálmur 1) 

Hvat svarar Gud, tá vit eru bangin fyri fólki?  
Eg eri við tær. Eg skal hjálpa tær. (Efesus 2:10) 

Hvat svarar Gud, tá vit eru bangin fyri at miseydnast?  
Eg eri við tær. Eg skal hjálpa tær. (Es. 40:29; 2. Kor. 12:10) 

Onkuntíð, tá alt tykist trupult, strævið ella vit ivast, hyggja vit at okkum sjálvum. Gud 
biður okkum hyggja at, hvør tað er, sum er við okkum. Tá alt tykist trupult, kunnu vit 
hyggja á Hann. 

Hvørji lyfti frá Gud hoyrdi tú í dag (út frá versunum omanfyri)? Takka Gudi fyri hesi 
lyftini. 

Hvat kanst tú gera í dag, so tú minnist at hyggja á Gud og á Hansara lyfti og ikki á teg 
sjálvan? 

Um tú ikki longu hevur tikið ímóti Guds innbjóðing at fylgjast við Honum á hesi ferðini, 
ynskir tú so at gera tað nú? Ella hevur tú spurningar? Ella ynskir tú at vita meir? Um 
ja, sig tað við Gud. Tosa við Hann. Tú kanst eisini tosa við leiðaran ella onkran á Teen-
Street, sum tú torir at tosa við. (Eitt starvsfólk, eitt bønarfólk ella onkran annan). 

Tosa við Gud um tað, sum tú hevur lisið í dag. 

                                        Aftur í bólki                                               

Um tað er eitt, sum tit ynskja at minnast frá Spennandi ferðini í dag, hvat vildi tað so 
verið?  

Móses upplivdi nakað serstakt saman við Gudi við tann brennandi tornarunnin. Hevur 
tú upplivað nakað saman við Gudi, sum tú ynskir at greiða frá?  

Vit fara at uppliva bæði góðar og truplar tíðir á tí spennandi ferðini, sum Gud hevur 
lagt okkum til reiðar. Onkuntíð hendir ymiskt, og vit skilja ikki, hví tað hendir; men vit 
kunnu vera vís í, at Gud ongantíð fer frá okkum. Vit kunnu líta á Hann.   

Prátið saman í bólkinum, um hvussu vit kunnu líta á Gud mitt í trupulleikum, ótrygg-
leika, og tá vit ivast.  
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Hvussu kunnu vit hyggja á Gud í gerandisdegnum, bæði í teimum truplu, men eisini 
teimum góðu umstøðunum 

Endið løtuna við at biðija saman. Tað hevði verið gott, um onkur bað hart.

                                     Vilt tú vita meira?                                            

Trúgv er ein stórur partur av okkara ferð. Hvussu hevði tú lýst trúgv? 

(Hebr. 11:1 lýsir, hvat trúgv er. Les versið. Samanber títt svar við tað, sum versið sig-
ur.) 

Hvussu kann trúgvin vera grundarlagið undir hvørjum degi, hvørjum tanka og hvørjum 
fótafeti? 

Les Jeremias 6:16. Her eru nógv sagnorð: Spyrjið, gangið, hyggið. Les versið aftur. 
Skriva raðfylgjuna, sum hesi trý sagnorðini eru skrivaði í.

__________________   ______________________   ___________________

Fløkjast vit nakrantíð í raðfylgjuni? Fert tú nakrantíð nakrastaðni, uttan at spyrja 

Gud fyrst? Eru tínar gøtur Hansara gøtur?  

Tað tekur bert 7 sekund at biðja Gud vísa tær, hvat Hann sær, og hvørja áskoðan 

Hann hevur. Hvussu ofta spyrt tú Hann, hvat Hann sær?  

Hvussu leingi stendur tú og hyggur? Tú kanst eisini hugsa soleiðis: Hvussu nógva 

tíð brúki eg í friði saman við Gudi, Pápa mínum? Jú meir tíð, tú brúkar saman 

við Pápa tínum, jú meir sært tú tað, sum Hann sær! Tú fert at síggja teg sjálvan, 

soleiðis sum Hann sær teg! Tú fert at síggja gøturnar, sum Pápi tín gongur á – tær 

góðu gøturnar, tær gomlu gøturnar, Hansara gøtur. 

Í bólkinum spurdu vit: „Hvussu kann eg hyggja á Gud í staðin fyri at hyggja á meg 

sjálvan?“ Her eru nøkur dømi úr hesum versinum í Jeremias. Steðga á eina løtu 

og ver stillur saman við Gudi.  

HYGG: Lat Gud vísa tær, hvar Hann virkar, og hvørjum gøtum, Hann er á. [Nú er 

rætta løtan at takka Gudi fyri tað, sum tú hevur sæð Hann gera!] 
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SPYR: Spyr Gud, hvat Hann ynskir, at tú skalt gera. 

GANG: Gang Hansara gøtur og nýt møguleikarnar, Hann gevur tær. Lít á Hann og 

hygg á Hann.  

Tað at vit vita, hvør Gud er, hjálpir okkum at lita á Hann. Í Bíbliuni finna vit ymisk 

nøvn, sum Gud hevur. Øll hesi nøvnini lýsa, hvussu og hvør Gud er. Er eitt navn, 

sum hevur serligan týdning fyri teg júst nú? Tú kanst biðja Hann vísa Seg meir fyri 

tær í hesum nøvnunum. 

EL: „Gud“ (veldigur, sterkur, fremstur) Brúkt 250 ferðir í Gamla testamenti. T.d. í 

1. Mós 7:1, 28:3, 35:11; 4. Mós. 23:22; Josva 3:10; 2. Sam. 22:31-32; Nehemias 

1:5, 9:32; Esaias 9:6; Ezekiel 10:5.

EL SHADDAI: „Gud hevur alt vald“ ella „Gud er nokk“. 1. Mós. 17:1-2. Tú kanst 

hvíla í, at Gud hevur alt vald og er alt, sum tú hevur brúk fyri í lívinum. 

ADONAI: „Harrin“ í okkara Bíbliu. (‘H’ við stórum og ‘arrin’ við lítlum.) 

JEHOVAH: „HARRIN“ í okkara Bíbliu. (Allir bókstavirnir við stórum.) „EG ERI 

TANN, EG ERI“ ella soleiðis sum Hann opinberaði Seg fyri Mósesi við tann bren-

nandi tornarunnin í 2. Mós. 3:14. Hetta navnið hjá Gudi var so heilagt, at eingin 

tordi at taka tað á tungu. Tí var navnið stytt til „YHWA“ uttan sjálvljóð. 

JEHOVAH-JIREH: „HARRIN útvegar.“ 1. Mós. 22:14. Gud skal taka sær av tær, tá 

ið tíðin kemur. 

JEHOVAH-ROPHE: „Eg eri HARRIN, lækni tín.“ 2. Mós. 15:22-26. Gud kann 

grøða anda tín, kenslur tínar og likam títt. 

JEHOVAH-NISSI: „HARRIN er hermerki mítt.“ 2. Mós. 17:15. 

JEHOVAH-M’KADDESH: „Eg eri HARRIN, sum halgar tykkum.“ 3. Mós. 20:7-8. 

Gud ger teg heilagan, eins og Jesus. 

JEHOVAH-SHALOM: „HARRIN er friður.“ Dómararnir 6:24. Gud kann geva tær 

frið í øllum tínum umstøðum. 
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4. „Gud sendir teg“ 
                                          Í bólki                                                   

Hvat hildu tit um Bíbliutíman í dag? Hava tit nakrar spurningar? Ella hvat 
hugsa tit? 

Í dag hugsa vit um, at vit eru send av Gudi. Hvat merkir tað at vera sendur av Gudi? 

Sum vit ferðast við Gudi, sendir Hann okkum at umboða Seg í skúlanum, á ar-
beiðsplássinum, í familjuni og samfelagnum. Tað hevur týdning, hvørjum fólkum tit 
fylgjast við á ferðini, og hvør ávirkar tykkum.  

Ein lesur Orðt. 2:1-15.  

Hvat stendur í hesum versunum?  

Hvat merkir tað at ganga á vísdómsleiðum, sambært hesum versunum? 

Vers 12-15 tosa um ein, sum gongur í vísdómi. Hvussu verða teirra avgerðir lýstar í 
hesum versunum?  

Les Orðt. 2:20. Tosið um, hvat tit halda, at hetta versið merkir. 

Orðtøkini 2 mála eina mynd av, hvussu vísdómur sær út í okkara lívi. Vísdómur kemur 
frá Gudi, og vit ynskja at biðja Hann um vísdóm og søkja Hansara Orð, so vit vaksa í 
kunnskapi og viti. Kapittulin endar við at siga, at vísdómurin skal hjálpa tær at ganga 
á røttum vegi saman við góðum fólki! Tykkara vísdómur sæst í, hvørjum tit fylgjast við 
og hvar tit fara!  

Tað er sera týdningarmikið hjá okkum at ganga á røttum gøtum, og at fylgjast við 
øðrum, sum hava somu virði sum vit, og sum elska Gud. Vit hava brúk fyri hvørjum 
øðrum, so vit kunnu eggja og stuðla hvørjum øðrum.  

Hvørjum fylgist tú við á gøtuni? Hvør annar í tínum lívi hevur tikið av Guds innbjóðing, 
um at fylgjast við Honum?  

Hvørjum brúkar tú mest tíð saman við?  
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Sjálvt Móses hevði brúk fyri fólki, sum fylgdust við honum og hjálptu honum. Tá vit 
lesa søguna um Móses, síggja vit, at Josva, hjálparmaður Mósesar, stuðlaði honum. 
Josva hevði somu sterku trúgv á Gud, og hann hevði sett sær fyri at fylgjast við Harr-
anum. Hevur tú ein „Josva“ í tínum lívi?  

Um tú hevur ein, sig honum so, at tú virðismetir, at hann eggjar og hjálpir tær at 
 ganga góðar gøtur. Um tú ikki hevur nakran, bið so Gud vísa tær, hvønn tú skal biðja 
eggja og hjálpa tær.  

Hvussu kunnu tit í bólkinum halda fram at stuðla hvørjum øðrum aftan á TeenStreet+?  

Biðið fyri hvørjum øðrum og tí, tit hava tosað um, áðrenn tit fara í Spennandi ferðina. 

                                         Spennandi ferðin                                             

Byrja Spennandi ferðina við at biðja. Tosa við Gud um tað, sum liggur tær á hjarta, og 
takka Honum fyri, hvør Hann er. Tá Jesus lærdi fólkini at biðja í Matteus 6:9, byrjaði 
Hann við at prísa Gudi fyri, hvør Hann er. Soleiðis kunnu vit eisini byrja okkara bøn.  

Tá vit lesa í 2. Mósebók, síggja vit, at Ísraelsfólk slapp úr Egyptalandi aftan á 400 ár 
í trælahaldi. Farao gongur við til at lata tey fara, og Móses leiðir fólkið, teirra ognir 
og djór út úr Egyptalandi. Les í 2. Mósebók 13:21-22 um, hvussu Gud leiddi fólkið, 
meðan tey vóru í oyðimørkini. 

Hvørji sjónlig tekin brúkti Gud at leiða fólkið við? 

Tað má hava verið rættiliga fantastiskt at verða leidd av einum skýstólpa um dagin 
og einum eldstólpa um náttina! Hevur Gud nakrantíð leitt teg við einum skýstólpa 
ella eldstólpa? Helst ikki. Ta ferðina valdi Gud henda serstaka mátan at leiða fólk Sítt. 
Hvussu leiðir Gud í dag? Hvussu leiðir Gud teg? Hvussu veitst tú, um tú fylgir Honum? 

Kom og hygg, hvussu Gud oftast leiðir okkum. Les Sálm 119:105. 

Bíblian verður ofta kallað „Orð Guds“ og „Skriftirnar“. Í hesum versinum verður Bí-
blian samanborin við tvey ting. Hvørji?  

Bíblian er ein ómetaligur dýrgripur. Gud brúkar Sítt Orð til at samskifta við okkum og 
til at vísa okkum, hvør Hann er. Gud leiðir okkum við Sínum Orði. At ferðast við Jesusi 
merkir, at vit lesa Hansara Orð og loyva Honum at mynda okkara virðir, raðfestingar 
og avgerðir. Hvat vers í Bíbliuni hevur hjálpt tær mest á ferðini saman við Jesusi? 
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Kom og hygg, hvussu Gud eisini kann leiða okkum. Les Jóhs. 14:15-21 niðanfyri. 

Elska tit Meg, so haldið boð Míni! Og Eg skal biðja Faðirin, og Hann skal geva tykkum 
annan Talsmann at vera hjá tykkum allar ævir,  Anda sannleikans, sum heimurin ikki 
kann fáa; tí hann sær Hann ikki og kennir Hann ikki. Men tit kenna Hann, tí Hann 
verður hjá tykkum og skal vera í tykkum.  Eg skal ikki lata tykkum faðirleysar eftir; Eg 
komi til tykkara.  Lítla stund aftrat, so sær heimurin Meg ikki longur, men tit síggja 
Meg; tí Eg livi, og tit skulu liva. Tann dag fara tit at sanna, at Eg eri í Faðir Mínum, at 
tit eru í Mær, og at Eg eri í tykkum. Tann, ið hevur boð Míni – og heldur tey – er tann, 
ið elskar Meg; og tann, ið elskar Meg, skal verða elskaður av Faðir Mínum, og Eg skal 
elska hann og opinbera Meg fyri honum.“ 

Jesus segði hetta, tá ið Hann tosaði við Sínar lærisveinar til ta síðstu kvøldmáltíðina. 
Hann greiðir teimum frá, hvat fer at henda, tá ið Hann fer aftur til Himmals. Jesus 
tosar um Heilaga Andan í hesum versunum. Far aftur og set ring um orðini, sum lýsa 
Heilaga Andan.  

Hvussu lýsa hesi versini Heilaga Andan og Hansara leiklut? 

Jóhannes 16:13 er eitt annað vers, sum tosar um leiklut Heilaga Andans. Tað sigur:  
„Men táið Hann, Andi sannleikans, kemur, skal Hann leiða tykkum í allan sannleikan.“ 
Heilagi Andin leiðir okkum nærri Gudi og hjálpir okkum at biðja og skilja vegir Guds.  

Vit lesa aftur um Heilaga Andan í Ápostlasøguni 1:18, har Jesus sigur:  

„Men tit skulu fáa kraft, táið Heilagi Andin kemur yvir tykkum, og tit skulu vera vitni 
Míni, bæði í Jerúsalem og í øllum Judea og Samaria og líka til enda jarðarinnar.“  

Jesus tosaði við Sínar lærisveinar, men versið er eisini viðkomandi fyri okkum, sum 
fylgjast við Jesusi í dag. Vit hava fingið Heilaga Andan, og eru send út sum sendi-
boð Jesusar! Júst sum Móses varð sendur av Gudi, so hann kundi fría Ísraelsfólk úr 
trældómi og leiða tey í frælsi, sendir Gud eisini okkum. Lærisveinarnir skuldu vitna um 
Jesus í Jerusalem (í býnum, har teir vóru júst tá), í Judea (í teirra landsparti), í Sa-
maria (í økinum, har fólk vóru øðrvísi enn teir, og teir ikki kláraðu upp við) og til enda 
jarðarinnar! Vit eru send til fólk nær hjá og langt burtur. Eitt, sum er gott við Evropa, 
er, at vit hava so nógv fólk, sum plagdu at búgva langt burturfrá, men nú búgva tætt 
við! Nógv fólk, sum koma frá londum, sum ikki hava atgongd til Bíbliuna, búgva nú í 
Evropa. Tú ert kanska tann fyrsti, sum sleppur at siga teimum frá um vónina í Jesusi, 
og tað er ikki so frætt sum neyðugt at fara til eitt annað land ella læra eitt annað mál.  

Hvønn sendir Gud teg til at boða gleðiboðskapin? Tú kundi byrja við einum práti um 
TeenStreet, og hvat tú lærdi har. Tú kundi sagt tína søgu, og hvussu tú byrjaði tína 
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ferð saman við Jesusi. Bið Gud vísa tær ein persón, sum tú kanst biðja fyri, og sum tú 
kanst boða gleðiboðskapin fyri í næstum. Tað kundi verið ein vinur, granni ella onkur í 
familjuni. Bið fyri hesum nú, og skriva navnið á persóninum niður. 

Seinastu kvøldmáltíðina tosaði Jesus eisini um boðini. Far aftur til versini í Jóhs. 14. 
Strika tað undir, sum Jesus sigur um boðini. Hvat ynskir Jesus, at Hansara eftirfylgjarar 
skulu gera við boðini? 

At ferðast við Jesusi er at halda boð Hansara. (Og tað merkir, at vit angra, tá vit dumma 
okkum; at vit taka í móti Hansara fyrigeving, og at vit koma aftur á rætta kós). Tá tú hug-
sar um boð Jesusar, hvørji boð hugsar tú so um? 

Kanska hugsaði tú um Matt. 22:37-39, tá Jesus tekur saman um tað størsta boðið. Les 
versini. Hvat gevur Jesus Sínum eftirfylgjarum boð um at gera?  

Hvat merkir tað at akta hesi bæði boðini? 

Í Bíbliutímanum í dag hoyrdu vit um, at Gudi sendir okkum. At vera sendur av Honum 
merkir, at tú ferðast saman við Honum, og at tú livir við einum endamáli. Tað merkir, at 
Gudi leiðir okkum gjøgnum Heilaga Andan, gjøgnum at lesa Hansara Orð, og gjøgnum at 
liva samsvarandi boðum Hansara.  Vit eru send til at liva í samsvari við tað, sum vit eru í 
Honum. Vit eru send at boða Hansara boðskap um kærleika og fyrigeving. Vit skulu liva 
kærleika og fyrigeving hvønn dag. Har, sum tú býrt beint nú, hevur Gud sent teg! Tað 
er ikki neyðugt at bíða, til tú verður eldri, at verða sendur av Gudi. Hann sendir teg nú 
til tín skúla, títt arbeiðspláss, tína familju, tína bygd, tína samkomu til at umboða, hvør 
Gud er! At vera sendur av Gudi, er ikki staðbundið – tað er ein hugburður. Vit sleppa at 
vera ein partur av tí, sum Gud ger í heiminum! 

Nú Spennandi ferðin er um at vera liðug, hvat merkir tað fyri teg, at Gudi sendir teg?  

Enda við at biðja og tosa við Gud um tað, sum Hann hevur lagt tær á hjarta at gera á 
ferðini, sum Hann sendir teg á. 

                                       Aftur í bólki                                    

Nú vit eru komin til síðsta dagin, prátið um: 

3 tey bestu tingini við TeenStreet+
2 ting, sum tú tekur við tær heim (tvs. tvey ting, sum tú ikki ynskir at gloyma)
1 ting, sum tú fert at gera dagliga fyri at minnast og brúka tey tvey tingini, sum tú lærdi  
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                                        Vilt tú vita meira?                                            

Hygg at einum øðrum persóni í Bíbliuni, sum ferðaðist saman við Gudi. Tá tú lesur 
navnið Jónas, hvat hugsar tú tá um?  (Um tú ikki hevur hoyrt um Jónas fyrr, so er tað 
ein stutt bók í Gamla testamenti, sum eitur eftir honum, og greiðir frá hansara søgu. 
Kanna hana!) 

Tey flestu minnast Jónas fyri tað ótrúliga, sum hendi, tá hann ikki  aktaði Gud. Hann 
sigldi øvutan veg í mun til, hvagar Gud bað hann fara. Illveður rakti skipið, og Jónas varð 
kastaður fyri borð. Men hann druknar ikki, tí ein stórur fiskur kemur og svølgir hann. 
Hann yvirlivir í tríggjar dagar í búkinum, áðrenn fiskurin spýr hann upp aftur á strondina.  

Ofta taka vit ikki serliga synd í Jónasi. Kanska tí tekningarnar ofta vísa Jónas, sum 
hugnar sær í einum yvirvaksnum fiskabúki við eini lampu hangandi niður úr „loft-
inum“. Men í veruleikanum var tað hvørki hugnaligt ella rúmligt. Ella kanska er tað tí, 
at hann ikki aktaði; og vit halda, at hann átti at akta Gud beinanvegin.  

Hvønn boðskap skuldi Jónas bera fólkinum? (Jónas 1:2)  

Hvønn bý skuldi hann fara til? 

Her er tað gott at duga eitt sindur av søgu. Nineve var ein landspartur í Assýriska rík-
inum. Assýriski herurin hertók stórar landspartar hesa tíðina. „Stjórnarleiðararnir bóru 
orð fyri at brúka kropsligan og sálarligan yvirgang móti sínum fíggindum. Serfrøðingar 
halda, at tað er sannlíkt, at heimstaðurin hjá Jónasi hevur verið álopin av Assýriska 
herinum. Tí er sannlíkt, at hann hevur sæð familju og vinir verða pínd og dripin av 
náðileysum og óndum hermonnum úr Nineve.“ (-Priscilla Shirer)  

Nú skilir tú kanska, hví Jónas ikki ynskti at akta Gud, tá ferðin gekk til Nineve. Jónas 
ynskti, at Gud skuldi straffa fólkini. Hann ynskti ikki at ávara tey og biðja tey halda 
uppat at synda. Hann ynskti eina rættvísa revsing, men Jónas aktaði til síðst, og hann 
fór til Nineve við boðunum. Hann var sera vónbrotin av, at fólkini trúðu honum og 
angraðu alt tað skeiva, tey høvdu gjørt.  

Hvat gjørdi Jónas, tá hann sá fólkini í Nineve angra, og Gud segði, at Hann kortini ikki 
fór at revsa fólkini? (Jónas 4:1-3) 

Hvussu lýsir Jónas Gud? (4:2) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Onkuntíð lesa vit í Gamla testamenti og hugsa, at Gud er ikki náðiríkur. Men her síggja 
vit ein persón, sum livir í tí tíðini, sum lýsir Gud sum ein náðiríkan og miskunnsaman 
Gud. Ein sum er seinur til vreiði, fullur av ósvikaligum kærleika, og sum ikki ynskir at 
oyða menniskju. Kennir tú hesa lýsingina aftur? Eg haldi, at vit hava hoyrt hesa lýsing-
ina aðrastaðni í Gamla testamenti. Gud lýsir Seg sjálvan fyri Mósesi í 2. Mós. 34:6. 

Hvussu lýsir Gud Seg sjálvan? 

___________________, ____________________, ___________________

_____________________________________________________________

Gud er lýstur soleiðis 5 ferðir í Gamla testamenti. (4. Mós. 14:18, Nehemias 9:17; 
Sálm 86:15; Sálm 103:8; Jóel 2:13). 

Hvørji av hesum orðunum, sum lýsa Gud, leggur tú best merki til beint nú?  

Hevur tú upplivað Gud soleiðis í tínum lívi? 

Jónas visti, at Gud ynskir at fyrigeva, men hann ynskti ikki, at Gud skuldi fyrigeva hes-
um fólkunum, sum høvdu gjørt so nógv ilt. Onkuntíð leiðir ferðin saman við Gudi okk-
um til trupul støð. At fylgjast við Gudi merkir ikki, at vit ikki koma at hava tað trupult. 
Onkuntíð er tað sera hart at akta. Gud virkaði í lívinum hjá fólkunum í Nineve, og tey 
upplivdu, at tá tey angraðu, vísti Hann teimum náði. Samstundis virkaði Hann eisini 
í lívinum hjá Jónasi. Gud visti, at Jónas var særdur og beiskur av tí, sum hann hevði 
upplivað. Og Gud elskaði Jónas so nógv, at Hann ynskti at fáa tað fram. Á okkara ferð 
saman við Gudi fara vit at uppliva truplar umstøður. Men vit fara eisini at uppliva, at 
Gud hjálpir okkum. Tí læra vit, at vit kunnu líta meir og meir á Gud, hvussu so okkara 
umstøður eru. Heimurin er ikki fullkomin, og vit fara at møta trupulleikum, vónbrotum 
og løtum, har vit ikki skilja hví okkurt hendir. Men eisini tá er Gud hjá tær. Heilagi 
Andin býr í tær, og Hann er nóg stórur at hjálpa tær gjøgnum sjálvt teir allar størstu 
trupulleikarnar.  

Bið til Gud og sig Honum alt, sum liggur tær á hjarta. 
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5. „Hátíðarhalt ferðina“
                                           Í bólki                                                 

Vælafturkomin! Vit fara at byrja við at spæla eitt spæl. Takið alt møguligt 
úr lummunum, taskunum, ryggsekkunum. Roynið at stápla tingini oman á 
hvørt annað, so tit fáa bygt eitt so høgt torn, sum tit klára. Kappist við hini 
liðini um at byggja hægsta tornið! Tit hava 4 minuttir at byggja í.  

Nevnið okkurt gott og okkurt ringt, sum er hent síðani TeenStreet+ leguna. 

Hvussu hevur ferðin saman við Jesusi verið? Hvat hevur verið gott? Og hvat hevur 
verið avbjóðandi? 

Hvat ynskir tú at minnast av tí, sum tú hevur hoyrt í dag? Hví júst hetta?   

                                    Spennandi ferðin                                             

Nú er tíð til Spennandi ferðina! Tú veitst, hvat tú skalt gera. Byrja við at tosa við Gud. 
Tosa við Hann um alt, sum liggur tær á hjarta beint nú. Bið Hann hjálpa tær at hava 
eitt opið hjarta, so tú kanst læra frá Honum og Hansara Orði í dag. 

Á TeenStreet+ leguni hoyrdu vit um ferðina hjá Mósesi. Tað er so deiligt, at Bíblian 
er so erlig. Vit lesa um alt tað ótrúliga, sum fólk gjørdu á teirra ferð. Vit læra eisini um 
mistøkini, sum tey gjørdu, og hvussu tey vendu sær til Gud, fingu fyrigeving, og komu 
aftur á rætta kós. 

Vit fara at lesa úr Josva bók í dag. Stuttur samandráttur: Móses doyði, og nýggi 
leiðarin var Josva. Josva elskaði Harran. Hann hevði tænt sum hjálparmaður Mósesar, 
og hann var tann, sum Gud hevði valt at leiða Ísraelsfólk aftaná, at Móses doyði. Tá 
vit byrja at lesa í Josva bók, eru tey komin úr oyðimørkini. Endiliga sleppa tey inn í tað 
lovaða landið at búseta seg. Men fyrst mugu tey sleppa tvørtur um Jordans á. Har er 
eingin brúgv, og tey hava ongar bátar, so tey fáa ført sínar ognir og djór tvørtur um 
ánna. Josva 3:15 sigur okkum, at tað var heystartíð, og at áin fløddi yvir allar bakkar 
sínar. Hetta var ikki nakar lítil løkur!  

Hvat undur gjørdi Gud við Reyðahavið, tá Ísraelsfólk byrjaði sína ferð úr Egyptalandi? 
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Eg rokni ikki við, at fólkini nakrantíð gloymdu løtuna, tá tey gingu tvørtur um eitt hav á 
turrum, við vatnveggum báðumegin! Tey hava helst tosað um hesa søguna fleiri ferðir 
við børnini hesi 40 árini, tey hava verið í oyðimørkini. Nú var aftur tíð at fara tvørtur 
um vatn, og Gud gjørdi sama undur aftur, so unga ættarliðið slapp at síggja tað við 
egnum eygum! Áin fór sundur, og tey gingu tvørturum á turrum! Ein nýggjur partur 
av ferðini var byrjaður! Og Gud byrjaði ferðina við einum víðagitnum undri, sum tey 
høvdu hoyrt um frá foreldrunum og ommum og abbum!  

Les Josva 4:1-7 

Hvat segði Josva við teir 12 menninar? 

Hvat var endamálið við steinunum? (vers 6-7) 

Tað er so umráðandi at minnast, hvat Gud hevur gjørt, og Hansara trúfesti. Ísraelsfólk 
gjørdu minnisvarðan soleiðis, at hvørja ferð tey sóu hann, mintust tey, hvat Gud hevði 
gjørt har. Tey mintust, hvussu Gud hevði tikið Sær av teimum og leitt tey. 

Hví heldur tú, at tað er umráðandi at minnast?  

Á okkara ferð – eins og hjá Mósesi – fara vit at uppliva fantastiskar løtur, miðal løtur 
og truplar løtur. Tað er freistandi at gloyma Guds styrki, Hansara trúfesti og Hansara 
kærleika, tá vit møta avbjóðingum, men tað er serliga tá, at vit hava brúk fyri at minn-
ast tað. Í dag tosa vit um at hátíðarhalda okkara ferð. Í dag hava vit møguleika at 
hyggja aftur og minnast, hvat Gud gjørdi áðrenn TeenStreet+, á TeenStreet+ og hvat 
Hann hevur gjørt síðani. At minnast er ein máti at tilbiðja Gud, at vera takksamur og at 
loyva okkara trúgv at vera uppbygda, meðan vit hugsa um Hansara trúfesti. 

Nú fara vit at byggja okkara egna minnisvarða og minnast og nevna serstakar løtur, 
har Gud hevur verið trúfastur. Tekna ein minnisvarða her. (Tað er líkamikið, hvussu 
listarlig tekningin er. Tú kanst tekna akkurát soleiðis, sum tú vilt!) Skriva eitt minni, 
har Gud hevur verið trúfastur, inn í hvønn steinin. Hvussu hevur Hann svarað tínum 
bønum? Hvat hevur tú lært um Gud gjøgnum okkurt, sum tú hevur upplivað? Hetta 
kann vera okkurt stórt ella okkurt lítið. Men tað skal vera eitt minni, har Gud hevur 
prógvað Sítt trúfesti. Hvørji Bíbliuvers hava hjálpt tær at læra og skilja, hvør Gud er; og 
hvussu hava tey stuðlað tær í trúnni? 
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Brúka eina løtu at takka Gudi fyri Hansara trúfesti, og bið Hann hjálpa tær at minn-
ast tað, sum Hann hevur gjørt í tínum lívi. (Um tú ikki fylgist við Jesusi enn, finn so 
leiðaran og spyr hann, um hann kann greiða tær frá sermerktu steinunum í hansara 
minnisvarða. Kennir tú teg tryggan við at gera tað, spyr so, hvat tað mekir at fylgjast 
við Jesusi.)

                                         Aftur í bólkin                                            

Vísið tekningarnar, sum tit hava teknað við steinunum í minnisvarðanum. Greiðið 
hvørjum øðrum frá, hvat onkrir av steinunum umboða. (Um tú ikki fylgir við Jesusi 
enn, og tú júst ert byrjaður at læra um Gud, so gleðast vit um, at tú ert her. Tað er i 
fínasta ordan, um tú ikki teknaði minnisvarðan. Lurta eftir, hvat hini siga, og hvussu 
tey hava upplivað trúfesti Guds.) 

Biðið saman. Hvørji bønarevni hava tit? Hvat kunnu vit takka Gudi fyri? Takkið Gudi 
fyri tað trúfesti, sum tit hava upplivað frá Honum. 

                                      Vilt tú vita meira?                                          

Visti tú av, at Móses hevur skrivað onkran Sálm?! Les tað, sum hann hevur skrivað í 
Sálmi 90. Hvussu kláraði Móses áhaldandi og í tolni at elska fólkið í 40 ár í einari heit-
ari oyðimørk? Tað má hava verið sera avbjóðandi til tíðir hjá Mósesi! 

Er nakar persónur í tínum lívi, sum onkuntíð er strævin at vera saman við? Móses 
hevði vitað, hvussu tað kendist! Tað vóru túsundtals fólk, sum grenjaðu inn á hann! 

Vers 1:  

Hvussu lýsir Móses Gud í 1. versi?  

(Hugsa um alt, sum eitt heim eigur at umboða – familja, felagsskapur, slappa av, eta 
– tað er har tú eigur at kenna teg tryggan, hvíla og lada upp.) 

Í sálminum síggja vit, at Móses fór til Gud við øllum! Um allur sálmurin skal sigast í 
einum versi, er tað: „Eg kann halda á gjøgnum oyðimørkina, tí Gud mín gevur mær alt, 
ið mær tørvar!“ (Dávid segði tað sama í Sálmi 23, vers 1: „HARRIN er hirði mín, mær 
fattast einki.“)
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Gud okkara ynskir, at vit koma til Hansara við øllum. Lív Mósesar var merkt av nøkrum 
sera góðum løtum, nøkrum ræðandi løtum og øllum har ímillum. Hann legði allar sínar 
kenslur fram fyri Gud í hesum sálminum... Vit eiga at gera tað sama.  

Les vers 12.  

Hvat biður Móses Gud um?  

Sagt á ein annan hátt: Hvat kemur frá Gudi, sambært Mósesi?  

Móses biður Gud læra seg. Hann ynskir at læra frá Gudi. Hann ynskir at síggja sínar 
dagar og sítt lív, soleiðis sum Gud sær tað. Vísdómur kemur frá Gudi.  

Les nú vers 14. 

Hvussu verða vit mettað? Hvaðani kemur gleðin?  

Les síðsta versið í sálminum. Les tað nakrar ferðir. Hetta er sooo gott! Hetta er eitt 
fantastiskt vers at gera um til eina bøn til Gud. 

Móses byrjar sálmin við at siga, at Gud er bústaður hansara; hansara alt! Móses endar 
sálmin við at biðja Gud signa handaverk teirra. Alt sum hann ger, ger hann í Gudi. 

Skriva tú nú ein sálm, júst sum Móses gjørdi. At skriva ein sálm, er sum at skriva eina 
bøn ella ein sang til Gud. Sig honum tínar kenslur; tær keddu og tær glaðu. Skriva, 
hvussu tú hevur upplivað Hansara trúfesti. Sig Honum, hvat tú ivast í. Bið Hann um 
hjálp. Minst til, hvør Hann er. Set orð á Hansara lyfti, og tak tey til tín, sum tíni egnu. 



Fanga meg, um tú klárar tað! 
Minnislisti

Set kross so hvørt sum ein uppgáva er loyst. Tit skulu gera allar fimm 
postarnar. Postur 6 skal loysast til síðst.

Postur 1: Hvar í verðini eru vit?
Tosið um tað: Hvørjir tørvir eru í hesum økinum? T.d.Fátækradømi? Menniskjahandil? 
Náttúru vanlukkur? Annað? Hvussu kundu tit gjørt mun har? 

Postur 2: Umsetingartrupulleikar!  
Tosið um tað: Hvussu var uppgávan? Hvat lærdu tit um týdningin av máli? 

Postur 3: Standið ella leggið tykkum á knæ?
Tosið um tað: Hvussu kendist hetta? Vóru tit illa við? Bangin? Spent? Glað? Var tað 
øðrvísi, enn tit eru von við? Sóu tit Gud í hesum øðrvísi háttinum at tilbiðja? Hvat segði 
hetta tykkum um tykkum sjálvi? Um Gud? 

Postur 4: Luktið tað – Smakkið tað!  
Tosið um tað:  Hvat hildu tit? Hava tit nakrantíð smakkað nakað tílikt? Vóru smakki-
sansirnir avbjóðaðir? Er tað gott ella ringt?Hvussu kendist tað at eta við fingrunum? 

Postur 5: Skulu vit dansa?
Tosið um tað: Hvussu var uppgávan? Hevði hetta verið egnað sum eitt amboð ella ein 
háttur at boða gleðiboðskapin? Var hetta trupult hjá tykkum at gera? 

Postur 6: Farið djypri! Takið samanum  
Finnið eitt friðarligt stað, har tit kunnu vera saman og tosið meir um uppgávurnar, 
sum tit júst hava loyst!
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Intro  

| B     | B C#m | G#m | G#m F# | 

Verse 1 

B 
I lift my eyes  

      C#m         G#m     
Up to the sky, I fix my mind 

	                  F# 
On who you are and all you've promised 

B 
I give my life  

C#m    G#m 
A sacrifice, To you and I 

	                    F# 
choose to go where you have called me 

E                       F# 
I’m crucified And testify 

E                      F# 
In you I am alive 

Chorus 

	            B	           
In you I have been named  

     C#m	            G#m 
In you I have been known 

      F# 	              E	       	  
By you I have been called 

                                     G#m 
to the ends of the earth  

                   F# 
And I will follow 

Verse 2 
I’m justified 
In Jesus Christ I say goodbye 
To all the things that separate me. 
I set aside 
My selfish pride And pray that I 
would grow to be all that I could be 
I’m crucified And testify 
In you I am alive  

Chorus (2x) 

Bridge (2x) 

E                       B              F#                        G#m	
Open up my eyes in wonder To the glory of 

E                      B                F#	  
God, the son, His holy thunder I believe in His 

E                        B                 F#       G#m            E B F# 
Promises and I surrender To the call on my life 

Chorus 2 (2x) 

Db 
In you we have been named  
In you we have been known 

	                  Gb 
By you we have been called to the ends of the  

Db (Bbm)	                Ab 
earth       And we will follow 

Chorus 3 (2x) 

               Gb  Db  Ab  Bbm 
In you we have been named  

	                 Gb  Db  Ab   
In you we have been known. 

                Gb  Db  Ab  Bbm 
In you we have been named  

	                Gb  Db  Ab 
To the call on my life  

 

Music: Claas-P. Jambor  
Lyrics: Claas-P. Jambor, Símun Jóannesarson Hansen, Aaron Lewis

NAMED sangurin – TeenStreet Worship
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RAG – Samla & Gev 
RAG er tiltakið á TeenStreet, har vit savna pengar. Áðrenn og undir hvørjum Teen-
Street, so savna vit pengar fyri at stuðla einum góðum endamáli, vanliga innan OM, 
sum hevur góða ávirkan á ungdóm í Evropa og kring heimin. Vit savna pengar ígjøg-
num RAG og onnur tiltøk á TeenStreet. 

RAG verkætlanir 2021 

TeenStreet kring heimin! 
Í heimssøguni hava ongantíð verið so nógv 
flóttafólk sum nú. Fólk, sum eru farin frá 
teirra húsi og heimi orsakað av kríggi og 
hungursneyð. Nógv av teimum bíða í flótta-
fólkalegum í vón um eina betri framtíð. 
Ímillum flóttafólkini eru eisini tannáringar. 
Tannáringarnir eru ofta flýggjaðir heimanífrá 
uttan teirra foreldur. Tað er nógv virksemi 
í flóttafólkalegunum, sum er ætlað lítlum 
børnum og ungum mammum. Tað er gott! 
Men, tað er einki skipað virksemi til tann-
áringar. Tey hava onga framtíð og einki at 
gera. Okkara dreymur er at skipa fyri Teen-
Street legum fyri flóttafólka tannáringar. At 
skipa eitt TeenStreet, sum er ætlað at geva 
teimum vón, stuttleika, uppmerksemi og ein 
forsmakk upp á Guds ríki. 

Skúlar í Malavi
Í Norður Malavi eru longu tveir skúlar til børn 
og tannáringar, sum hava mist foreldrini. 
Ætlanir eru um ein triðja skúla, og hesum 
ætla vit at stuðla fíggjarliga. Hetta er millum 
fátækastu partar av landinum, og skúlarnir 
gera stóran mun. Í skúlanum hava tey 12 ym-
iskar lærugreinar, umframt at tey arbeiða við 
landbúnaði, ungdómsarbeiði og ítrótti. Bæði 
kristin og muslimar eru við í verkætlanini, 
sum byggir felagsskap teirra millum, og gev-
ur teimum møguleika at liva sína trúgv út. 
Tað kostar einans 1 EUR at keypa mat til eitt 
barn í ein mánað. Í løtuni eru uml. 600 børn 
í skúlunum – latið okkum vera tann hjálpin, 
sum tey hava brúk fyri. 

Norður India 
Uml. 96% av fólkunum í India hava lítla og 
onga atgongd til evangeliið um Jesus. Fólkini 
í India vilja fegin læra enskt, tí enska málið 
kann vera ein útvegur úr fátækradømi. Í 
New-Delhi og Moradabad hava vit sæð, at 
við at lesa í enskum Bíblium, so eru fólk 
komin til trúgv á Jesus. Smáir felagsskapir av 
trúgvandi fólkum eru byrjaðir, og tey brenna 
fyri at boða øðrum fólkum í India um Jesus. 

Ítróttur í Bangladesh 
Hóast undirvísingarstýrið ikki hevur ítrótt 
á dagsskránni, so er áhugin fyri fótbólti, 
 cricket og flogbólti stórur millum tey ungu. 
Vit vilja brúka ítrótt til at arbeiða millum tey 
ungu; ikki bara fyri at geva teimum tað, sum 
tey vilja hava, men tað, sum tey hava brúk 
fyri – gleðiboðskapin um Jesus. Tey koma, 
tí tey eru áhugaði í ítrótti, men vit bjóða 
teimum eisini at vera partur av Guds ætlan 
við teimum. Gjøgnum smábólkar læra tey at 
vera partur av einum liði á ymiskan hátt, og 
vónandi at ferðast saman við Jesusi. 



Halt fram á ferðini 

Ferðin heldur fram langt aftaná, at TeenStreet+ endar. Vit vilja eggja og 
avbjóða teg at siga øðrum, hvat tú hevur lært og upplivað! Minst til, at Gud 
hevur eitt endamál við at senda teg. 

Her er ein einfaldur máti at leiða ein Bíbliubólk við vantrúgvandi vinum ella 
familjulimum, og nøkur uppskot til skriftbrot við einum boðskapi um vón. 

Stig:   

1. Lesið og hugsið um eitt skriftbrot ella eina søgu í Bíbliuni.   

2. Hugsið og prátið saman um hesar spurningar (ein í senn): 

• Hvat LÆRA vit um Gud í hesum skriftbrotinum?  

• Hvat SIGUR skriftbrotið okkum um fólk? (Gerðir, hugburð, hugsanir osfr.)  

• Hvat SIGUR hetta skriftbrotið, at eg skal AKTA og SKÝGGJA?  

• Hvussu kann eg LÆRA onnur hetta?   

3. Endið við bøn. 

Uppskot til skriftbrot til vantrúgvandi (søgur um vón).   

3. Vón fyri tann vrakaða: Lukas 7:36-50 

4. Vón hjá tí ikki-religiøsa: Lukas 18:9-17 

5. Vón broytir alt: Lukas 18:18-30 & 19:1-10  

6. Vón fyrigevur: Matteus 18:21-35  

7. Vón gjøgnum deyða: Lukas 22:66-23:25 & 23:32-43 

8. Vón í uppreisn frá deyðum: Lukas 24:1-20 

9. Vón er at bíða eftir tær: Lukas 15:11-32 
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TeenStreet handil

NAMED oversize unisex t-shirt 22.99€

TeenStreet 2021 long sleeve unisex shirt 26.99€

TeenStreet 2021 beanie 12.99€

TeenStreet 2021  
sweatpants unisex 39.99€

  15% OFF & FREE SHIPPING!   

Use coupon code  IAMNAMED21 
at checkout online.

www.teenstreet.life/shop
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Set kross í kalendaran! 

TeenStreet 2022 

Í Offenburg 

29. juli – 5. August 


