
Ein kross eg sá, sum blóðið hevði fargað,       55 

Mín kæri frelsari har hekk ein dag. 

O, dýra offur, fyri meg at bjarga 

Hann gav sítt lív, eg aldri skilji tað. 

 

Og jørðin skalv, tá svárt í deyðans pínu 

Tað fullgjørt er, hans muður mælti hart! 

O, sál, ið nívist undir syndabyrðu, 

Í Jesu blóð tú fyrieving fært. 

 

Hav tøkk, mín Jesus, at tú vildi doyggja, 

At tú á krossi mínar syndir bar. 

Tú skuldarfríur fyri heimin bløddi, 

Í tínum blóði frelsan vunnin var. 

 

Hav takk, mín frelsari, tú vil meg varða, 

Inntil eg sælur náði Himna strond. 

Og tá tú tekur heim tann frelsta skara, 

Eg veri við, meg leiða skal tín hond. 

 

O, kæra sál, hoyr Jesus á teg kallar, 

Tonk, um hann kallar fyri síðstu ferð. 

:/: Brátt lúðraljóð um heimin klárt skal ljóða, 

Vit Jesus síggja, hann tá heim oss ber.:/: 

 
Guðna Ó. Midjord týddi 

  

Á Golgata heyggi teir reistu ein kross ,            56 

Og Jesus har leið fyri meg. 

Tað var meg at frelsa og geva mær frið 

Og eitt heim í tí heilaga stað. 

Hann lívið og sannleikin er, 

Nú vegurin heimeftir ber, 

O, kom til hann nú, hann kallar á teg, 

Kom inn til á tann lívssæla veg. 

 

Ímillum tveir ránsmenn teir krossfestu hann, 

Um náði har annar tá bað: 

“Tá ríki títt tú kemur í, mint til mín,” 

Og frelsarin gleddist um tað: 

“Í dag skalt tú vera við mær, 

Paradísið nú opið er tær.” 

Tú frelstur nú verð, tín skuld goldin er, 

Hoyr orðið frá Jesusi her. 

 

O, syndari, hoyr hendan boðskap í dag 

Um náði og frelsu til tín. 

Við útrættum ørmum hann bíðar tær nú, 

Hoyr orðið frá Golgata træ. 

Ei vend tær frá frelsuni burt, 

Tann tíð, ið er eftir, er stutt. 

Hann kallar í dag, kom inn á tann veg, 

Ið føra til lívið kann teg. 
 

Páll í Bøkkum umsetti 


