
1. Eg veit ein góðan seyðamann,

og fylgi síni elskar hann;

tey teljast í mong túsundtal,

tó røktar hann øll líka væl.

 

2. Hans hond er sterk og eym hans sál,

hans seyðir kenna væl hans mál,

til skaða hann teir beitir ei,

tí elta tryggir teir hans leið.

 

3. Tey lomb, ið skjótast burtur frá,

at beina aftur er hans trá,

og finnast tey, við miklum gleim'

á herðunum hann ber tey heim.

 

4. Um ørn og ravnur koma nær,

hann verjir tey so væl hjá sær;

í neyð hann aldri svíkja vil,

men fegin leggur lívið til.

 

5. Um oyðimørk sum albeitt lond

tey fáa føði úr hans hond,

tey veiku vermast við hans favn,

og Jesus er hans dýra navn.

 

6. Tú hirði góði, røkta meg,

og leið meg á tí bratta veg,

sum gongur til ta góðu jørð,

har iglagrasið ikki grør.

 

7. Av leysum upsum manga stund

tú hjálpti mær á trygga grund,

eg títt í fjøru fastur stóð,

tín hond meg hevjaði frá flóð.

 

8. Tí prísar tær mín sál so fró

og eltir fegin tína slóð,

á fagurt land tú vísir mær,

har altíð summarsólin sær.

Mikkjal á Ryggi

1. Nú aftnar dagur, og tað verður síðla,

mín sál er troytt og leingist nú at hvíla;

men góði Jesus, tú vilt hjá mær vaka,

eg søtan blundi, einki meg skal saka.

 

2. Nú sloknar sól, nú tagna ljóð á vali,

nú gøtur kámast burt í skuggadali;

men væl eg veit, mín Jesus, at eg skoða

skal lívsins sól í fjøll ein morgun roða.

 

3. Nú náttin kemur, deyðamyrkrið svarta;

men náðarljós títt lýsa skal hitt bjarta,

sum, Jesus, tú læt birta her á foldum,

tað fyri mær skal lýsa undir moldum.

 

4. Nú deyðin meg frá mínum her man skilja,

og trongd og angist vil seg um meg hylja,

men ugga meg og styðja skal tín stavur,

fundvísi Jesus, so eg fylgi glaður.

 

5. Eg goymi, Jesus, meg í tínum hondum,

tú lívið hevur loyst úr deyðans bondum;

við tær eg lívið skal um ævir eiga,

tú heim í faðirs garð meg trygt vil leiða.

 
J. Dahl 1924.

1. Jesus til várt sálargagn
frelsar'navnið vildi bera;
men hann tíðliga fekk at læra,
at tað var eitt sorgarnavn;
men tí hann meg vann úr vanda,
syndir mínar á seg tók,
tí skal navn mítt skrivað standa
yndisligt í lívsins bók.
 
2. Jesu dýrabara navn,
okkum frælsis morgunroði,
himni frá við gleðiboði,
bangnum sálum hvíldarhavn,
trúnni sterka sigursmerki,
vónum trygga akkersgrund,
lýs tú leið í lívsins verki,
veit tú lív á deyðans stund.
 
Brorson 1732. J. Dahl 1925.
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1. Tá mín tunga ikki longur

syngja ella biðja kann,

gev mín síðsti longsil gongur

upp til tín, mín frelsarmann;

hoyr ta bøn, eg sendi tær,

himladyrnar upp lat mær,

bið tín eingil blítt meg bera

heim í tína høll at vera!

 

2. Heim í halga himmiríki,

heim í Guðs útvalda tal,

heim at vera einglalíki,

heim í hægsta kongsins sal,

heim í alt hitt frelsta lið,

heim í Harrans dýrd og frið,

heim til fedrar mínar fara,

heim til Jesu navn at æra!

 
Elias Eskilsen Naur. Mikkjal á Ryggi.


