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 Páskir 

Ta, náttina, tá ið Jesus varð svikin, sat 

hann saman við lærusveinum sínum og 

át páskalambið. Hugsanir teirra dvøldu 

við tað, sum hendi ta ferðina í 

Egyptalandi, tá ið fyrsta páskalambið 

varð dripið. Á sama hátt skulu vit - 

fólkini í nýggja sáttmálanum - savna 

hugsanir okkara um páskalamb okkara - 

Jesus. 

 “Gerið hetta til mínar 

áminningar!” segði Jesus. 

 Latið nú hugsanirnar eina løtu fyrst 

fara aftur til tað, sum hendi í 

Egyptalandi. Guds fólk vóru trælir. Tað 
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fólkið, sum Gud í Ábrahami hevði valt 

sær út, suffaði í fremmandum landi. 

Men Harrin hevði ikki gloymt síni 

útvaldu. Tað ger Gud ongantíð. Hann 

minnist altíð lyfti síni. Tí steig hann 

niður, talaði í brennandi tornarunninum 

til Mósesar og segði: “Eg havi sæð 

eymd fólks míns í Egyptalandi og hoyrt, 

hvussu tey rópa av neyð undan teimum, 

ið trælka tey; eg veit um pínslur teirra. 

Men nú eri eg stigin oman til tess at 

frelsa tey undan valdi Egypta.” 2. Mós. 

3,7-8. 

 Gud kallaði Móses at føra fólkið út 

úr trælahaldinum, inn í Kánáan. Men tað 

var ikki lætt. Fárao vildi ikki lata fólkið 

fara. Honum tørvaði tey sum trælir. Vit 

minnast ta røð av undurverkum, sum 

Móses við Guds kraft gjørdi. Men Fárao 

herdi hjarta sítt og læt ikki fólkið fara. 

 Órevsaður setur eingin seg upp 

ímóti Guds vilja. “Løn syndarinnar er 

deyði.” Tað orðið stendur fast. Og 

deyðaeingilin skuldi fara gjøgnum 

landið á midnátt, og hin frumborni í 

hvørjum húsi skuldi doyggja. 

 Tá var tað, Gud gav tey boðini, at 

fólk hansara skuldi halda páskir. 

Lambið skuldi slátrast og blóðið 

smyrjast á durastavirnar. “Tá ið eg síggi 

blóðið, skal eg fara um tykkum” (t.e. 

leypa tykkum um). Lambsins blóð á 

durakarminum var frælsisteknið. Aftan 

fyri tær blóðmálaðu dyrnar vóru fólk 

trygg. Páskalambið skuldi doyggja, so 

Ísrael skuldi sleppa undan at doyggja. 

Her møta vit tankanum um ein, sum 

stígur í staðin fyri onkran. Her er 

vøggan hjá páskatankanum. 

 Spenningur var í Ísrael ta náttina. 

Øll sótu ikki líka trúarsterk aftan fyri tær 

blóðsmurdu dyrnar. Mangir spurningar 

ljóðaðu: Er tað nú vist, at hetta er nóg 

mikið? Er tað vist, at blóðið er smurt 

rætt á, so at deyðaeingilin sær tað? - 

Men tað var ikki styrkin í trúarinnar 

dirvi, sum var tað avgerandi. Tað var 

trúarinnar lýdni, sum spurt verður um. 

Var lambið dripið og blóðið smurt á 

durastavirnar, so vóru tey, sum búðu 

har, frí - annaðhvørt tey sótu og sungu 

lovsangir, ella tey spurdu í ótta. 
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 Man hetta ikki hava okkurt at siga 

tær? Tú veitst væl, at tað, sum frelsir, er 

Lambsins blóð - og ikki styrkin í trúgv 

tíni ella støddin av tíni frelsuvissu? 

 Øll høvdu ta náttina sínar hugsanir 

savnaðar um páskalambið, sum slátrast 

skuldi. Hetta lambið skuldi einki brek 

hava - tað skuldi vera lýtaleyst og 

veturgamalt - altso í síni fullu lívskraft. 

Tey skuldu eta tað heilt - tey skuldu ikki 

velja okkurt og vraka okkurt annað. Alt 

lambið skuldi tað vera. 

 Hygg, soleiðis var fyrimyndin, 

skuggin av tí, ið koma skuldi. Og nú 

hyggja vit burtur frá fyrimyndini og yvir 

á veruleikan. “Tí at eisini páskalamb 

okkara er dripið, Kristus.” 1. Kor. 5,7 

 

H. E. Wisløff.           E. Campbell umsetti. 
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Andakt 

 

Altíð liðug – altíð á ferð 

Á donskum máli verður hetta orðatakið mangan brúkt: Aldri liðug, altíð á ferð.  Hesi 

orð eru í roynd og veru vanligt skynsemi. Vit kunnu altíð gerast klókari og gera alt 

betur. Jú , rætt er tað, vit verða aldri liðug og eru altíð á ferð móti nýggjum málum og 

fatanum.  

Orðatakið passar væl til tíðarinnar hugsanarhátt. Vit eru vorðin kjarnuleys og eiga einki 

grundarlag í lívi okkara. Í roynd og veru halda vit, at henda óvissan neyðturviliga hoyrir 

við til samtíðar fatan okkara av veruleikanum. Jú, vit eru støðugt í gongd og rannsaka 

lívsins lendið. 

Men á einum øki heldur hetta orðatakið ikki. Tað snýr seg í veruleikanum um tað, sum 

er  grundleggjandi fyri eydnuna hjá menniskjuni í ævir. Her skal einki leggjast afturat 

ella dragast frá. Guð hevur gjørt at liðugt, so vit røkka málinum í tí heimi, sum kemur. 

Jesus tók burtur alla synd okkara mótvegis Guði. Tá hann so hevði loyst uppgávuna til 

frelsu fyri allar menniskjur, segði hann í sváru sorg síni: Tað er fullgjørt”. 

Púra liðugt. Tað skal ikki endurtakast. Altíð liðugt. 

Samstundis er tann menniskja, sum livir trúarinnar lív í eini lidnari frelsu, eisini altíð á 

ferð – til trúarinnar mál er rokkið. Tað hevur stóran týdning, at vit halda okkum á hesum 

vegi. Tí tað er avgerandi í trúarinnar lívi, at vit røkka trúarinnar máli. 

Paulus ápostul sigur soleiðis um tey lidnu: Hann var hugtikin av Kristusi. Og 

samstundis var hann á ferð: 

Tað er ikki so, at eg longu havi náað tí ella longu eri fullkomin, men eg strembi 

eftir tí (Fil 3,12) 

Tað er hesin veruleikin, sum verður boðin okkum: Altíð liðug – altíð á ferð. 

 

Sólvá Syderbø týtt úr bókini: 

Samuel Roswall: 99 stykker brød 
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Hin gamli krossurin 

Tí at, orð krossins er ein Guds kraft til frelsu. 1. Kor. 1,18. 

Tað hendi í Finnlandi, í einari bygd, har 

garðarnir liggja spjaddir, og langt er til 

alt. Á einum staði tætt við skógin var ein 

krossgøta, og har hevði í mong ár staðið 

ein trækrossur. Gomul fólk søgdu, at 

krossurin var reistur til minnis um eitt 

menniskja, ið varð bjargað á 

undurfullan hátt. Jørðin, sum krossurin 

stóð á, hoyrdi til ein av teimum størru 

gørðunum. Bøndurnir har høvdu 

gjøgnum fleiri ættarlið lært at biðið og 

boygt síni knø fyri tí livandi Gudi. 

 Í seinastuni høvdu tey ikki hugsað 

so nógv um henda vegkrossin. Hann var 

illa farin av veðri og vindi og tørvaði 

eina trivliga umvæling. Men so hevði 

nýggjur bóndi tikið við garðinum, og 

hesin ungi maðurin, sum hevði fingið 

hann í arv eftir pápa sín, var dugnaligur 

bóndi; men eitt var, sum hann ikki 

hevði: fedranna trúgv. 

 Hann átti ikki hitt persónliga lívið í 

Jesusi Kristi, og honum longdist heldur 

ikki eftir tí. Hann helt seg vera ov væl 

skúlaðan at trúgva á gamlar kristnar 

áskoðanir. 

 Ein dagin, tá ið hann kom fram við 

tí gamla trækrossinum, gjørdi hann av, 

at nú skuldi hann takast niður. Hann var 

í so ringum standi, at hann skemdi alt 

staðið. Men vikur og mánaðir gingu, og 

krossurin stóð har enn á sínum staði.  

 So kom ein harður vetur við nógvum 

kava, frosti og kulda, og undir hesum 

umstøðum skuldi hin ungi bóndin á eina 

samkomu nakrar fjórðingar haðani. 

Hann spenti sær skíðirnar og fór avstað 

yvir tær kavaklæddu fløturnar. Á 

vegnum kom hann fram við tí gamla 

krossinum, og hann gjørdi av, at nú 

skuldi hann taka sær um reiggj og fáa 

krossin burtur. 

 Steðgurin gjørdist drúgvari, enn 

hann hevði roknað við, og tað leið út á 

náttina, áðrenn hann setti kós heim. Hini 

ávaraðu hann at fara út so seint, tí fólk 

høvdu borið eyga við úlvar, sum komu 
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úr teimum russisku skógunum. Tann 

ungi bóndin flenti bara at ávaringunum. 

Hann ræddist ikki, tí hann rann sum 

einki undan ránsdýrunum, um tað kom 

so vítt. 

 Hann var komin rættiliga langt, tá ið 

hann hoyrdi ýl; men hann helt á kortini. 

Løtu seinni hoyrdi hann fleiri ýl, og tá 

minkaði hann um ferðina. Var tað 

kortini satt, at úlvarnir vóru komnir inn 

í skógirnar? Hann var komin út á eina 

víða fløtu og hómaði krossin á 

vegamótinum. Hvat skuldi hann gera? 

Úlvaýlini harðnaðu í hvørjum, og hann 

hómaði teir, ið vóru fremstir í 

flokkinum. Teir settu beina kós móti 

honum. 

 Langt var heim til garðs, og hansara 

egnu hús vóru tey sethúsini, ið vóru 

næst við. Hann var greiður yvir, at hann 

fór ikki at náa heim. At venda við og 

fara inn aftur í skógin var vissi deyðin. 

Einki træ var í nánd, bara ein sløtt fløta. 

Tá hugsaði hann um hin gamla krossin, 

sum stóð har og eins og kallaði á hann. 

Nú stóð um lív. Hvørt sekund var 

dýrabart. Úlvarnir nærkaðust. 

 Yvir háls og herðar turnaði hann 

fram til krossin og kleiv so høgt upp í 

hann, sum hann fekk. Hetta var í evstu 

løtu. Tá ið hann sat har, sloppin burtur 

úr øllum vanda, skar hann í fagnaðarróp 

av takksemi og gleði. Úlvarnir stóðu 

niðri undir krossinum og ýldu upp móti 

honum. Teir royndu at fáa fatur á sínum 

fongi. 

 Meðan hann sat har og krøkti seg til 

hin gamla krossin, sum hann fyrr hevði 

vanvirt, kom ein ræðuligur ótti á hann. 

Hugsa tær til, um krossurin ikki helt. 

Hann var jú gamal og skirvisligur... Alt 

hansara hugmóð og allur hansara 

stoltleiki vórðu blást burtur. Hansara 

harða treiskni móti Gudi var brotnað og 

stokkið sundur. Frá hjartadýpinum bað 

hann so miriliga til Guds: “Harri, hjálp 

mær. Lat krossin halda, so eg verði 

frelstur frá úlvunum!” Harrin hoyrdi 

bøn hansara - krossurin helt. 

 Nógvir tankar fóru gjøgnum heila 

hansara, teir tímarnar hann sat uppi á 

krossinum, kringsettur av úlvunum. 

Hann rannsakaði alt lív sítt og sá seg 

sjálvan sum ein glataðan syndara. Í neyð 
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sínari rópti hann á Gud um náði og 

miskunn. Sum ein angrandi syndari 

søkti hann yvir til Jesus Kristus. Í meiri 

enn einari merking gjørdist krossurin ta 

náttina bjarging hansara. 

 Tá ið lýsti fyri degi, komu fólkini á 

garðinum út at leita eftir honum, og 

úlvarnir rýmdu. Hann var illa komin av 

ótta, spenningi og kulda, og hann fekk 

næstan ikki rørt seg. Fólkini hjálptu 

honum niður av krossinum og bóru hann 

heim á garðin, har hann kom fyri seg 

aftur. 

 Hin gamli krossurin niðri við 

krossgøtuna varð stutt eftir beindur 

burtur, men ein nýggjur varð settur í 

staðin. Hin ungi bóndin bað til Guds, at 

eisini hesin krossurin mátti gerast eitt 

amboð til frelsu fyri menniskju. 

 Hví munnu tað vera so mong, sum 

venda sær burtur frá Kristi krossi? 

 Mátti henda lítla frásøgnin leitt 

menniskju yvir til Jesu kross. 

 

 Korset lyser hele veien, selv i 

dødens mørke natt. 

 Lyser over ville heien, frem til målet 

som er satt. 

 Korsets lys gir fryktsomt hjerte, trøst 

og ro på veien frem, 

 selv i største nød og smerte, korset 

lyser sjelen hjem! 

       

     

 “Trosmagasinet” 

  Effie Campbell umsetti. 
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Sinai-herferðin. 

So við og við sum Nasser framdi 

síni polittisku lokabrøgd, argaði 

hann ikki bert Ísrael, men eisini 

Ongland og Frakland, og fekk 

við hesum nakrar sterkar 

mótstøðumenn. Øsingin var ikki 

lítil  í   Onglandi og Fraklandi, tá 

Nasser í juli mánað 1956 

tjóðartók Suez-veitina. Saman 

fóru tey at umhugsa eitt álop á 

Egyptaland. Knapliga stóð Israel 

øksl móti øksl undir liðini á 

hesum báðum londum. David 

Ben Gurion var tó ivasamur um 

ta trygd hesi lovaðu í sambandi  

v ið  lu t tøku .  Tí  var  Í s rael  mei ra  

s innað  at  vera  e insa malt um 

álopið. 

Og Meðan Ongland og Frakland 

tosaðu og tosaðu um treytir,og 

ætlanir um innrás á økið við 

Suez-veitina, slepti Ísrael fall -

skíggjahermonnum niður á 

hálvoynna - bert 50 kilometrar 

frá veitini. Hetta hendi 

seinnapartin 29. oktober 1956. 

Samstundis sendi Ísrael fleiri 

deildir inn um markið. Hesar 

tóku skjótt herstøðirnar hjá 

egyptum, ið vóru sera spjaddar.  

Frakland hevði  gjørt  avtalu við 

Ísrael  um hjálp,  og vardi 

landsins býir  við flogførum, 

meðan fronsk skip hildu eyga 

við strondini . Eisini  blakaðu 

franskmenn útgerð niður t i l  

Ísraelska herin.  Tá ein vika var 

farin,  høvðu Ísraelsmenn framt 

tað teir ætlaðu. 

Sinaihálvoyggin var á 

ísraelskum hondum og bert  fáir 

ki lometrar  vóru t i l  Suez-

veit ina.  

Herdei ldir  Egyptalands høvdu 

t ikið  seg  aftur  og lagt  eft i r  seg 

ómetal igar goymslur  av 

enskum, kekkiskum og 

russiskum vápnum. Stongsulin 

av  Tiransundinum var  t ikin  av,  

og  yvi rgangsatsøknir  at  vanliga 

Ísraelska fólkinum s teðgaðar .  
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Í s rae l  hevði  v ís t  heiminum,  a t  

t á  ST ikki  megnaði  a t  loysa 

t rupul le ikarnar ,  tók  Í s rael  

mál ið  í  egnar  hendur .  

Endin  á  søguni  um Sinai -

her tøkuna  i  1956  g jørdis t ,  a t  

Ís rael  varð  noyt t  a t  taka 

herdei ld i r  s ínar  hei l t  af tur .  

Het ta  hendi  í  mars  1957,  ef t i r  

t rýs t i  f rá  ST og USA, h óas t , ST 

ikki  v i ld i  vei t a  t rygd  

fyri fríari ferðslu í Tiran-sundinum. 

Ísrael fekk tó tað burturúr, at 

3300 ST-hermenn skuldu tryggja 

markið móti Egyptalandi. 

Somuleiðis gav Egyptaland lyfti 

um, at  egyptiskir hermenn ikki 

longur skuldu vera á Gaza-

geiranum. 

Men 48 tímar eftir  at  hermenn 

Ísraels høvdu tikið seg aftur úr 

Sinai,  stóðu egyptar aftur í  

Gaza. Álopini úr Gaza vórðu 

tikin uppaftur, tó  í  minni mun, 

og Suezveitin varð verandi 

stongd fyri  Ísraelskum skipum.  

 

 

Suni Jacobsen umsetir 
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Jesus er Guds sonur 

 

 

 

”Eg orð tíni goymi í mínum hjarta, fyri 

at eg ikki skal synda móti tær. ” 

Sálmur 119,11 

 Ein gomul kona segði mær, at hon 

hevði havt vitjan. Gesturin var ein 

yngri kona, sum øll síni vaksnu ár 

hevði búð í útlondum. Tær prátaðu 

saman, og hin eldra konan helt seg 

skilja, at tað stóð ikki so væl til 

andaliga við hinari. Hon spurdi hana 

so: ”Trýrt tú á Gud?” 

 ”Tað eru so nógvir gudar til,” físti 

hin. ”Nei,” svaraði hin gamla, ”tað er 

bara ein Gud, men nógvir avgudar.” 

 ”Íðan, trýrt tú so ikki, at tað eru 

stjørnurnar, ið stýra lívi okkara?” spyr 

hin yngra. 

 ”Nei, sjálvandi ikki. Vit skulu seta 

álit okkara á Skaparan og ikki á 

skaparverkið. Stjørnurnar eru skaptar 

tað sama sum tú og eg, og tær kunnu 

einki gera.” 
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 So var kvirt eina løtu. So sigur hin 

yngra: ”Heldur tú ikki, at Jósef var pápi 

Jesusar?” 

 ”Nei, tað haldi eg sjálvandi ikki,” 

svaraði hin gamla, ”Og eg kann gott 

siga tær, hví eg ikki haldi tað. Fyri tað 

fyrsta stendur tað, at tað kendist á 

henni, áðrenn tey komu saman, at hon 

var við barn. 

 Fyri tað næsta ætlaði Jósef at 

sleppa sær av við hana, alt av somu 

grund. Men eingil Harrans sýndi seg 

fyri honum í dreymi og segði honum, 

hvussu alt hetta var hent. 

 Fyri tað triðja stendur tað, at Jósef 

kom henni ikki nær, fyrr enn hon hevði 

átt sonin. Øll hesi trý skriftbrotini vísa, 

at Jósef kundi ikki vera pápi hansara.

 Harafturat skal eg siga tær, at frá tí, 

at Jesus stóð fyri ráðnum, og til hann 

reis uppaftur, gingu 30 profetiir í 

Gamla Testamenti út við honum. Hetta 

vísir okkum, at hann var hin lovaði 

Messias.” 

 Skulu vit hava slíkan vísdóm, sum 

henda gamla konan hevði, at svara 

fólki aftur, so krevur tað, at vit geva 

okkum stundir at lesa í Guds orði og 

aftaná í kvirru hugsa og grunda um tað. 

Men tað tykist, sum Maria við Jesu 

føtur er eitt útdeytt fólkaslag. Og tað er 

stórt spell, tí Guds orð er hitt livandi 

vatnið, sum sløkkir tostan í sál okkara. 

Í Sálmi 119 – tí longsta av Dávids 

sálmum – vers 11 lesa vit: ”Eg orð tíni 

goymi í mínum hjarta, fyri at eg ikki 

skal synda móti tær. ” 

 Hetta er uppskriftin at standa ímóti 

syndini. So latið okkum fylla okkum 

við Guds orði. 

                    

Effie Campbell.
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Páskirnar 

H. K. Neerskov. 

Tað er heldur løgið, at vit í teimum evangelisku kirkjunum gera so nógv burtur úr 

jólunum, men fyrireika okkum nógv minni til páskirnar. Páskirnar áttu at verið størsta 

hátíðarhaldið í kirkjuárinum. 

 Tá gav Jesus seg sjálvan sum offur fyri okkara skuld. Tað var fyrstu ferð í søguni, 

at himmalin og helviti vóru samd - men við øvugtum fortekni. Guds mótstøðumaður 

hevði funnið yvirmann sín. Hann fekk ikki freistað Jesus, so hann fall. Tí vildi hann, 

sum hevði deyðans veldi, drepa Jesus. Tí tá helt hann seg hava vunnið sigur á Jesusi, 

men tá var hann sjálvur feldur, og sigrað var á honum. 

 Eisini Gud í himlinum vildi, at Jesus skuldi doyggja. Men tað var eitt loyndarmál 

(1. Kor. 2,7 og frameftir), sum lá fjalt frá ævinleikanum av. Nú varð bøtt fyri allar 

heimsins syndir, og tí misti hin óndi sína megi. 

 Skriftin sigur, at tann sál, sum syndar, skal doyggja, men nú doyði ein annar í 

okkara stað. So eru vit frí og fræls, um vit vilja taka ímóti tí í trúgv. Tað gera vit, um 

vit siga Gudi takk fyri Jesu fullgjørda verk. 

     E. Campbell umsetti. 
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