
Viðvörun fyrir alla íslendinga 
 
Ég kveð ykkur alla í nafni Jesú Krists, Drottins vors og einasta Frelsara. 
 
Sjúrður heiti ég og bý í Færeyjum. Ég tók við Jesú sem mínum Frelsara, þegar ég var 
fimtán ára gamall, á vakningasamkomu innan Heimamissión, sem er vakningastarf 
innan fólkakirkjuna hér í Færeyjum. Orðinn 23 ára, fór ég til Reykjavíkur í nám í 
gráfískri hönnun, sem er það sem ég vinn við í dag. Einnig bjó ég um tímabil á 
Akureyri, þar sem ég sótti stundum Akureyrar kirkju en líka Glerár kirkju. 
 
Ástæðan fyri að ég vil ávarpa ykkur er, að það gengur mikil villing fyrir sig í dag, hvað 
Drottinn Jesús líka sagði okkur myndi gerast, þegar hann sagði, að dagarnir rétt fyrir 
afturkomu sína myndu líkjast døgum Nóa og døgum Sódomu og Gomorru í Gamla 
Testamenti. Lúkas 17:26-30: Því eins og gekk til á dögum Nóa, eins mun tilganga við 
tilkomu Mannsins Sonar. Þeir héldu veislur, tóku sér konur og giftust, allt til þess dags, er 
Nói fór inn í örkina og flóðið kom, sem eyðilagði þá alla. Eins gekk til á dögum Lots, þeir 
sátu að veislum, keyptu, seldu, plöntuðu og byggðu hús; en á þeim degi, þegar Lot fór út af 
Sódómu, rigndi eldi og brennisteini af himni, sem eyðilagði þá alla. Eins mun tilganga á 
þeim degi þegar Mannsins Sonur birtist. (Viðeyjar Bíblian 1841.) 
 
Jesús ber saman dögum Nóa og Lots, sem bjó í Sódómu, við dagana fyrir afturkomu 
sína, sem mun þýða, að teir dagar líkjast. Við lesum í fyrstu Mósebók 19. kapitula um 
daga Nóa, að spilla mansins var orðin mikil og um Sódómu lesum við, að einkennandi 
var, að menn vildu vera saman með öðrum karlmönnum svo sem maður á að vera með 
eiginkonu sinni, og að Guð sendi tvo engla að gá hvort þetta væri svo, og þegar þeir 
sáu að svo var, toguðu teir Lot, konu hans, og báðar dætur hans út úr Sódómu, áður 
en Guð sendi dómin yfir borgina, sem var brennandi brennisteinn af himni. 
 
Kristnir menn trúa Guðs orði og dæma rangt og rétt aðeins út frá tví. Þeir dæma ekki 
sjálfir, en láta Guðs orð dæma, og er það Guðs orð sem og mun dæma á efsta degi (sjá 
Jóhannes 12:48). Það er athyglisvert, að það bréf, sem fyrst opnar fyrir okkur 
fagnaðarerindið, Rómverjabréfið, byrjar með því í fyrstu tveimur köplum að sýna fram 
á hvað synd er. Fyrsti kapítulin lýsir okkur fráfallið yvirleitt, sem má hugsanlega vera 
fráfallið áður en Guð dæmdi heimin með Nóa flóð og líka Sódómu og Gomoru með 
eldi, tví að bæði þau tímabilin byrjuðu vel með réttlátu fólki, en enduðu illa með 
fráfalli frá Guðs vegum. Í Rómverjabréfinu fyrsta kapítula v.21-27 lesum við: því þótt 
þeir vissu af Guði, þá vegsömuðu þeir hann ekki, sem Guð, né voru þakklátir, heldur urðu 
hégómlegir í þeirra þönkum, og þeirra skilningslausa hjarta formyrkvaðist; þá þeir þóttust 
vitrir vera, eru þeir heimskingjar orðnir, og sneru dýrð ens ódauðlega Guðs í líkneski 
dauðlegs manns, fugla og ferfætlinga og skriðkvikinda; þess vegna hefir Guð ofurselt þá 
þeirra hjartans girndum til saurlifnaðar, að þeir smánuðu sína líkami hvör á öðrum, þeir 
skiptu um sannleika Guðs fyrir lygina og göfguðu og dýrkuðu skepnuna fram yfir 
Skaparann sem er blessaður um eilífðir, Amen! Þar fyrir hefir Guð ofurselt þá svívirðilegri 
lostasemi, því að bæði umskipti þeirra kvenfólk náttúrlegri hegðun í ónáttúru og líka hættu 
karlmennirnir náttúrlegum samförum við kvenfólkið, og brunnu af lostagirnd hvör til 
annars, svo karlmenn frömdu skömm með karlmönnum, og tóku svo út á sjálfum sér 



endurgjald það, sem maklegt var fyrir villu þeirra. 
 
Þakið eftir, at fólkið byrjar með því að vita af Guði, en fóru svo að tilbiðja afguði, og 
svo falla þeir út í saurlifnað, og síðan út í svívirðilega lostasemi, sem Bíblian lýsir okkur 
er þegar fólk er saman af sama kyni. 
 
Kirkja Jesú Krists stendur á orði Guðs, og á ekki að fylgja tíðarandanum, né láta 
stjórna sér af pólitiska valdinu. Prestur, sem er hirðir í kirkju Guðs, á að tala svo sem 
Guðs orð talar og leiða lýðin fram á vegum Guðs orðs. Fyrsta Pétursbréf 4:11 segir 
svo: Sá sem kennir, kenni svo sem Guðs orði hæfir. Psaltarinn 119:105 segir: Þitt orð er 
lampi fóta minna og ljós á mínum vegum. Ég treysti ekki nýju Biblíunum, bara 
trúbótarbiblíunum, eldri en 1884. Kirkja Guðs á að þekkja, kenna, og vernda um 
sannleikan. Fyrra Tímóteusbréf 3:15 segir: ...Guðs húsi, sem er söfnuður lifanda Guðs, 
stólpi og grundvöllur sannleikans. 
 
Ég verð að koma að málinu. Ég var að leita að mynd af Glerárkirkju á netinu og sá þar 
mynd af regnbogalitunum, málaðir á gangstéttina frá veginum að kirkjudyrunum og 
lengra inn. Þetta ólli mér mikla sorg og einnig pabba mínum, sem er 76 ára og líka 
trúaður og þjónn í Rituvíkur kirkju. Við vitum allir hvat regnbogalitirnir bera boð um: 
að verið er að fagna Sódómu syndinni og þeim sem fást við hana. Þess vegna verð ég 
að vara presta Íslands og alla íslendinga við, að þessi leið er ekki leið Guðs, af þeirri 
einföldu ástæðu að það stríðir ámóti orði hans öllu, bæði gamla og nýja testamenti. Svo 
að þetta sé greitt og óafturrekilegt, svo hevur Guð lagt tvöfalda alvarlega viðvörun í sítt 
orð fyrir þá sem fóru að gera sömu synd sem gert var í Sódómu og Gomorru, og vil ég 
taka þau bæði fram hér: Síðara Pétursbréf 2:6: og lagði borgirnar Sódóma og Gomorra í 
ösku, fordæmdi til eyðileggingar, og setti til fyrirmyndar þeim sem síðar óguðlega breyttu; ... 
og Júdasarbréf vers 7: Sömuleiðis eru Sódóma og Gomorra og kringum liggjandi borgir, sem 
drýgðu saurlifnað á líkan hátt og þessir, og gengu eftir annarlegu holdi, settar til eftirdæmis 
og liggja undir eilífum eldi. Að ganga eftir annarlegu holdi er að hafa samfarir með fólk 
af sama kyni og maður sjálfur. Þetta er greið tala. Guðs orð segir, at þegar Guð dæmdi 
fólkið í Sódómu og Gomorru fyrir þeirra ógeðslegu synd, þá setti hann þá “til 
fyrirmyndar þeim sem síðar óguðlega breyttu”, sem þýðir, að þeir sem síðar myndu lífa 
eins og gert var þar munu fá sama dóm; - og hver er sá dómur? Jú, Guðs orð segir 
okkur klárt: Eilífur eldur. Guð brendi borgirnar og fólkið, en þau brenna eilíflega. 
Hvar? Í helviti. 
 
Hvernig getur þá kirkja, sem segist vera kirkja Jesú Krists, fagnað þessari synd? 
Kirkja, sem fagnar þeirri synd fyllir bikarinn fult upp, svo að Guð velur að dæma 
heilan samtíma og stórar borgir, er hún lengur kirkja Guðs? 
Ég held ekki. 
Þessvegna held ég, að kirkja Jesú Krists mun frá núna fara undir jörð. 
Síðara Kórintubréf 6:14 og út segir: Dragið ekki ok með vantrúuðum. Hvört samfélag 
hefir dyggðin við ódyggðina, ljósið við myrkrið, Kristur við Belíal? hvörja hlutdeild hefir sá 
trúaði með þeim vantrúaða? Hvað á Guðs musteri skylt við musteri skurðgoðanna? Þér 
eruð ens lifanda Guðs musteri, eins og Guð hefir sagt: eg vil búa á meðal þeirra og dvelja hjá 
þeim og eg vil vera þeirra Guð og þeir skulu vera mitt fólk. Farið því burtu frá þeim og 
skiljið yður við þá—segir Drottinn—, og snertið ekki það, sem vanheilagt er, þá skal eg taka 



yður að mér og eg mun verða yðar Faðir og þér skuluð verða mínir synir og dætur, segir 
Drottinn almáttugur. 
 
Fólk sem er verulega trúað af sönnu, frelsað fyrir fullgerða verk Jesú Krists á 
krossinum á Golgata, það verður leyst líka frá yfirráðandi valdi djöfulsins og 
syndarinnar; ekki þannig að skilja að maður verður syndlaus, því að það verðum við 
ekki þessumegin himinin, en við erum samt ekki þrælar syndarinnar, því Jesús leysir 
okkur með blóði sínu og Anda sínum. Kórint var saurlífisborg, en þar hafði Páll boðað 
fagnaðarerindið og þar var kirkja stofnuð. Páll varar bræður sína þar við, í fyrsta bréfi 
sínu til þeirra, 6 kapítula, vers 9-10: Vitið þér ekki að óréttvísir munu ekki Guðs ríki erfa? 
dragið yður ekki sjálfa á tálar; hvörki frillulífismenn, né skurðgoðadýrkarar, né 
hórdómsmenn, né mannbleyður, eður þeir, sem leggjast með karlmönnum, né þjófar, né 
ásælnir, né drykkjumen, né orðhákar, né ránsmen, munu Guðs ríki erfa. Varðandi 
málefninu fyrir höndum sjáum við, að menn sem leggjast með karlmönnum erfa ekki 
Guðs ríki, ekki heldur mannbleyður, sem í ensku King James Biblíunni er “effeminate”, 
sem er þegar karlmaður tykist vera leikur og kvennmaður. Þess vegna getur enginn vafi 
verið um, að það að tveir menn eða tvær konur eru saman kyrferðislega, þá er það synd 
í Guðs augum. Við, sem boðum Guðs orð, eigum að elska syndara, og það gerum við 
af sönnu með því að segja þeim sannleikan, - ekki með því að fagna syndini. Synd 
verður að kallast synd og reiknast sem slík. Synd verður að laugast í burtu, snúast í frá, 
og ekki lengur lífa í henni, því að fylgjandi versið (vers 11) segir: Þvílíkir voru nokkrir af 
yður áður, en nú eruð þér þvegnir, helgaðir og réttlættir fyrir Jesúm Krist og Guðs vors 
Anda. Í Kórint høfðu menn áður verið sódómítar (menn með mönnum, konur með 
konum), en þeir voru nu þvegnir, en ekki bara það, - líka helgaðir. Að Guðs orð segir 
að þvílíkir voru nokkrir af yvir áður þýðir, at þeir ekki lengur voru svoleiðis; þeir voru 
nú ný sköpun í Kristi Jesú, ekki bara að nafni til, en í raun og veru, - af sönnu!. Þar er 
kirkja Guðs! 
 
Því hvör, sem er í Kristó, hann er orðinn ný skepna, það gamla er afmáð, sjá! allt er orðið 
nýtt. 
(II. Kórintubréf 5:17) 
 
Það, að ég vara íslendsku þjóðina alla við með orði Guðs með mesta alvara, er af því að 
ég elska Ísland og fólk þess. Þið eruð bræðratjóð okkar fyrir norðan og Guð lagði á 
hjarta mítt að biðja fyrir Íslandi, þegar ég var 18 ára unglingi og hafði aldrei komið 
þangað. Síðstu tólv árin hef ég þessvegna gert fjórar trúboðaferðir til Íslands og gert 
hið minsta sem ég get: gefið hverju heimili lítinn bækling sem heitir: ÞETTA VAR 
ÞÍTT LÍF. Ég trúi tví, að Guð vill senda mikla vakningu yfir Ísland, sanna vakningu til 
lifandi kristinnar trúar. 
 
Kæru íslendingar. Sækið Jesús af sönnu hjarta og hann mun mæta þér. Lestu gömlu 
Íslendsku Bíbliunna, Guðbrands eða Viðeyjar Biblíuna, sem eru ólitaðar af 
tíðarandanum og pólitiskari agenda. Bíddu Jesús mæta þér og frelsa þig. Talaðu við 
einhvern sem er frelsaður og biddu hann eða hana leiða þig til sanna og lifandi trú á 
Jesú Krist. Og lestu svo orð hans, saman með sannri hjartanlegri bæn, og Helgi 
Andinn mun opinbera Guðs orð fyrir þér, og boða það svo með sönnum hjartans 
kærleika fyrir öðrum, vinum og fjölskyldu; eins og ritað er í Efesúsbréfinu 4:15, að við 
eigum að tala sannleikan í kærleika (King James Bíblian segir svo). 



 
Ég gæti skrifað margt, en ég vil ekki þreyta lesandan núna. Ég bið þess að svo verði, 
bæði her í Færeyjum og á Íslandi, að vakning komi, í öllum sönnum lifandi söfnuðum. 
En kirkja, sem hefur regnbogalitina málaða á gangstéttina, er ekki lengur kirkja Krists, 
svo mikið verð ég að segja, og svo sá ég biskup Færeyja, Jógvan Fríðriksson, og líka 
biskup Noregs gangandi eftir regnbogalitunum, og sagði norski, að hún “hafði tár í 
auga þegar hún sá regnbogalitina.” Þetta ólli mér sorg og gerði, að ég varð að skrifa 
þetta bréf. Já, þetta ber vottun um það að við lífum svo sannarlega á síðustu tímum og 
er ég í engum vafa um, að hún mun vera hjá sódómitunum í heita plássinu um alla 
eilífð, því míður. Frelsað Guðs barn er hún ekki, og ekki heldur biskup okkar færinga, 
því míður, sem og er mjög sorglegt, því þeir segjast tala fyrir hann. Ekkert getur verið 
verra en að í Jesú nafni leiða þjóðina út á breiða vegin sem leiðir niður í glötun (sjá 
Matteus 7:13-14). Þá er ekki þjónn Jesú Krists, en þjónn kölskans. Ekki presur Jesú 
Krists, en helur prestur kölskans. Sú kirkja ekki kirkja Jesú Krists, en heldur Satans 
musteri. Vonandi sérð þú, að þetta er hræðilega alvarlegt: að við erum núna komin inn 
í þann tíma, sem Biblían kallar hina síðustu daga, og er þetta allt saman auðljóst tákn 
um það. Það er mér vafalaust að margir prestar eru alls ekki trúaðir, og ef þeir eru það 
ekki, hvað hafa þeir þá að gera með að tykjast vera leiðtogi kirkju Guðs? Vitið þið ekki, 
að kennarar af Guðs orði munu hljóta strangari dóm? (sjá Jakobsbréf 3:1). 
 
Svo að ég hef eytt síðustu fjórtán árin í því að þýða King James Bíbliuna AV1611, 
Lúthers Heilige Schrist 1546, og Dönsku Bibelen 1740 yvir á Færeysku, og er með í 
títinn hússöfnuð. Við brjótum brauðið sjálfir, og notum Ríbena safa í staðinn fyrur 
altarisvín. Eini milligöngumaður ámilli okkar og Guðs er maðurin Jesús Kristur (eins 
og segir í I. Tím 2:5). Allir sannir trúaðir menn eru prestar, og allir frelsaðir eru 
meðlimir í kirkju Jesú Krists, lútherskir eða ei; því að Kristur sjálfur er víntréð og 
grundvöllurin, ekki Lúther karlinn, þótt hann vissulega knár væri. 
 
Sækið Jesú Krists. Þegar þú veist að þú átt hann af sönnu, þá ert þú orðin meðlimur í 
líkama hans, og átt eilíft líf með honum og öllum sönnum trúuðum í himni. Ekkert 
prestapróf gefur aðgang að himni, aðeins að Andi Krists býr í manni af sönnu; eins og 
ritað er í Rómverjabréfinu 8:9: En þér eruð ekki í holdinu heldur í andanum, svo framt 
andi Guðs býr í yður; en ef nokkur ekki hefir anda Krists, sá er ekki hans. Ég bið þess, að 
Ísland öðlist frelsaða safnaðarleiðtoga, því að þá og aðeins þá er von fyrir kirkjuna á 
Íslandi og íslendsku þjóðini; en á meðan ég bið verð ég að gera fleiri ferðir norður með 
fagnaðarerindið. 
 
Guð frelsi alla íslendinga, 
í Jesú nafni. Amen. 
Sjúrður. 
 
Ég kveð ykkur með þessum orðum úr II. Pétur 5:1-4 og bið Guðs blessun yfir hans 
sönnu hirða: Eg öldungur og vottur Krists pínsla, er ásamt yður mun hlutdeild fá í þeirri 
dýrð sem síðar mun opinber verða, áminni yður mína meðöldunga, að þér gætið þeirrar 
Guðs hjarðar, sem meðal yðar er, ekki nauðugir heldur af frjálsum vilja, né fyrir 
ávinningssakir, heldur fúslega; eigi sem þeir, sem harðlega vilja drottna yfir (Drottins) 
arfleifð, heldur svo sem þeir, sem eru fyrirmynd hjarðarinnar; þá munuð þér, þegar hinn 
æðsti hirðir birtist, bera úr bítum dýrðarinnar kórónu, sem aldrei fölnar. 



 
En þeir, sem ekki eru hans, en þykjast og segjast vera hans, munu eilífan dóm fá í 
eilífum eldi, einkum og sérstaklega þeir sem leiddu hina minstu af leið, jafnvel í Jesú 
nafni. Verra gæti ekki verið. Ekki munu allir þeir, sem til mín segja: Herra! Herra! koma í 
himnaríki, heldur þeir einir, sem gjöra vilja míns himneska Föðurs. (Matteus 7:21) 
 
En Guð prísar sína elsku til vor í því, að þegar vér enn þá vorum syndarar, er Kristur fyrir 
oss dáinn, svo miklu heldur munum vér þar fyrir nú réttlættir í hans blóði, frelsast fyrir hann 
frá reiðinni; 
(Rómverjabréfið 5:8-9) 
 
 
 
  
 
 


