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Freistingar 
 

Freistingar koma inn gjøgnum 

okkara sansir: smakkur, sjón, 

luktur, kenslur og hoyrn. Her skulu 

vit taka tvey dømi úr Skriftini, har 

freistingin smýgur sær inn gøgnum 

sjónina.
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      "Tá ið nú konan (Eva) SÁ, at træið 

var gott til matna…" 1. Mós. 3,6 

       Ádam og Eva høvdu fingið boð um 

ikki at eta av trænum. Hetta var einasta 

boðið, tey høvdu. Nú hava vit tíggju 

boð. Einasta staðið, djevulin kundi fáa 

tey at falla, var við hetta træið, tí lá hann 

har og bíðaði. Eva hevði ikki ætlað sær 

at bróta boðið, men bara fara yvir at 

HYGGJA. Vit skulu minnast til, at 

freistingin er sum ein sterk magnet, og 

vit eru sum jarnpettið. Koma vit ov nær 

magnetini, so svupp, dregur hon okkum 

til sín, og vit hanga føst. Vit skulu lata 

vera við at leita upp tað, sum vit eru veik 

fyri. Hetta fekk vanlukkuligar fylgir fyri 

tey. Tey vóru farin í part við djevulin, 

fígginda Guds, og vóru rikin út úr Edens 

urtagarði, og við tí fylgdi hart arbeiði, 

stríð og strev, og deyðin trongdi 

ígjøgnum til okkum øll. 

       "Tá ið Lot leit seg um og SÁ, at allur 

Jórdanslættin var land eins og 

aldingarður Harrans…" 1. Mós. 13,10 

       Ábram, sum hann kallaðist tá 

(seinni broyttist navn hansara til 

Ábraham) og bróðursonur hansara, Lot, 

áttu nógv kríatúr, og tí kundu teir ikki 

búgva saman. Ábram læt Lot velja sær 

tað økið, ið hann vildi. Lot var ikki 

serliga eyðmjúkur. Hann valdi sær tað 

besta. Hann skuldi latið Ábram, sum var 

nógv eldri enn hann, sloppið at valt 

fyrst. Lot spurdi heldur ikki Gud til ráðs, 

og tað kom at kosta honum dýrt, tí 

Sodoma og Gomorra vóru ógvuliga 

syndafullir býir, og tá ið Harrin læt eld 

og svávul regna niður yvir teir, og Lot 

við familju síni flýddi yvir háls og 

herðar, vendi kona Lots sær við fyri at 

SÍGGJA, hvat ið hon fór frá. Hetta var 

beint ímóti boðum Guds, og hon varð til 

ein saltstólpa. 

       So kunnu vit sjálv hugsa víðari, 

hvussu syndin kemur inn gjøgnum 

hoyrnina (oyrað) og smakkin (munnin). 

       "Eg orð tíni goymi í mínum hjarta, 

fyri at eg ikki skal synda móti tær." 

Sálm. 119,11 Hetta er loysnin, at fylla 

seg við Guds orði. 

                                                                

 Effie Campbell.
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Andakt 

Jarðarferð og uppreisn 

Ikki sigst annað, enn at munur er á barnadópi og jarðarferð. Barnadópur er vanliga 

pakkaður inn í gleði og familjuhugna. Ella sum ein sjónvarpsvertur segði í samband 

við ein prinsessudóp: ein deilig og friðfull hending. Øðrvísi er við eini jarðarferð. Her 

er huglagið mangan tungt – serliga um tann deyði er yngri enn miðaltalið, og sum oftast 

er fólkið er í svørtum. 

Kortini kunnu hesar báðar hendingar samanberast. Við eina jarðarferð verður sagt, at 

vit verða til mold, men – úr mold skulu vit aftur rísa. Tí seinni bíðar okkum ein 

uppreisns – svár ella gleðilig. Í dópinum hendir tað sama, bara at deyði og uppreisn 

henda samstundis. Ápostulin sigur soleiðis: 

Vit eru tí grivin við honum við dópinum til deyðans, til tess at eins og Kristus varð 

vaktur upp frá deyðum við dýrd faðirsins, soleiðis skulu vit eisini ganga í nýggjum 

levnaði. (Róm 6.4) 

Barnið (ella tann vaksni) sær tað sama út fyri og eftir dópin. Kortini er munurin stórur. 

Í dópinum verði eg grivin við Kristusi. Vit verða doypt til dómin yvir syndina, sum 

rakti Jesus. Í dópinum drukni og doyggi eg við Kristusi burtur frá tí gamla, synduga 

lívinum. Tað hevur ikki  longur vald á mær, eins og tað heldur ikki ber til at seta krøv 

til ein deyðan. Eg sleppi at siga nei og venda freistingum, sum møta mær, bakið. 

Harafturat eri eg, sum doypt eri, fingið loyvi, við Kristi uppreisn, at liva eitt nýtt lív. 

Sum eitt endurnýggjað og endurføtt menniskjað fái eg loyvi at liva eitt lív saman við 

Kristusi og til hansara æru. Ikki eitt syndafrítt lív, men eitt lív í felagsskapi við Kristus 

og lýdni móti vilja hansara. 

Í dópinum eru vit boðin at verða eitt við Kristus í deyða og uppreisn hansara í dag. 

Dópurin er hjá einum kristnum bæði ein gáva og ein uppgáva. 

 

Sólvá Syderbø týtt úr bókini:  Samuel Roswall: 99 stykker brød 
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Hitt ómøguliga kríggið.

"Egyptaland, Jordan, Libanon og 

Syria s tanda við hermegi  síni  við 

Ísraelska markið,  t i l reiðar at  

taka ímóti  avbjóðingini ,  og 

aftanfyri  okkum standa Irak, 

Algeria,  Kuwait  og Sudan, og 

annars øll  stýrin i  hjá arabiska 

heiminum. Hesin  bardagi  fer  at  

fáa heimin at  undrast .  Í  dag skal 

heimurin vi ta,  at  arabar hava 

dubba seg t i l  bardaga,  nú tað  

stundar t i l  lagnutíman." Hesi 

orð,  vórðu søgd av Nasser, 

forseta Egyptalands,  fimm dagar 

undan at  ein av søgunar 

ómøguligastu og ójøvnu 

bardøgum brast  á.  Hitt  sonevnda 

"Seksdagakríggið." 

Og Ísrael hevði sanniliga alla orsøk til at 

vera á varahaldi, tí tað hevði nærum 

eydnast Nasser at savna alla arabisku 

stríðsmegina til eina felags søk, nevnliga at 

tína hvønn einasta jøda í Ísrael. Um somu 

tið var greitt, at ST ongan møguleika hevði 

at steðga álopinum. USA, ið annars plagdi 

at vera einasti sameindi Ísraels, vildi ikki 

blanda seg uppí. 

Eitt yvirlit yvir styrkisjavnvágina 

millum Ísraelsku og arabisku hermegina 

undan krígnum í 1967 sær soleiðis út: 

Israel 264.000 hermenn, 800 stríðsvognar 

og 300 flogfør. 

Arabisku londini 547.000 hermenn, 

2.504 stríðsvognar, 957 flogfør. 

Jú sanniliga høvdu arabar dubba seg til 

dystin, sum Nasser segði, og orð 

hansara,um at heimurin fór at standa 

bilsin, komu eisini at ganga út. 

Ísrael vann nevnliga kriggið, og allir 

arabisku herarnir, ikki minst tann 

egyptiski, vóru fyri vanvirisligum 

ósigri. Jú vist gjørdist heimurin bilsin, 

men ikki gekst sum Nasser hevði ætlað. 
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Í baksýni.

Sum áður nevnt slapp Ísrael ikki undan 

yvirgangsálopum, hóast teir tóku seg 

aftur úr Sinai í 1957. Somuleiðis kundu 

teir ikki nýta Suezveitina í handli sínum 

við útheimin. Og hetta var støðan tey 

fyrstu tíggju árini, til 1967. 

Nú kom aftur t íðin,  tá  Nasser 

helt ,  at  arabiska hermegin var 

nóg sterk at  royna enn eit t  álop á 

Ísrael ,  sum var 21.000 

ferki lometrar  t i l  støddar,  ella 

eit t  eit t  sindur minni  enn 

Jútland. Tað vil  siga umleið 1,5 

prosent  av t í  øki sum tey fýra 

grannalondini  høvdu raði  á.  

Sannføring Nassers  um at  hann 

kundi  vinna kríggið ,  g jørdi  at  

egyptiska ,hermegin  í  døgunum 

14-16 mai  savnaðist  fram við 

markinum t i l  Ís rael .  

Eis in i  fekk  Nasser  t að  hugskot ,  

a t  t íð in  á t t i  a t  vera  komin  t i l  a t  

b laka  ST-hermegina  ú t ,  sum 

s íðan  1957  hevði  syrg t  fyr i  

to lu l igum f r ið i  á  

marknaðarøk inum.  

Grundgeving  Nassers  var,  a t  

egypt i ska  s t r íðsmegin  var  á  veg  

a t  koma øðrum a rab i skum 

herum t i l  h já lpar,  um so  var,  a t  

Í s rae l  fann  uppá  a t  l eypa  á ,  t í  

v i ld i  hann  he l s t  a t  ST-

hermennin i r  f lu t tu  seg  t i l  e i t t  

t ryggar i  s t að .  

Tr í g g j a r  d a g a r  s e i n n i  b o y g d i  

S T  s e g ,  o g  a r a b i s k u  

l e i ð a r a r n i r  h ø v d u  f r í t t  a t  

f a r a .  

"Arabar! Hetta er okkara 

møguleiki til at geva Ísrael eitt 

deyðiligt og altoyðandi slag, sum 

ger enda á veru tess í heilaga landi 

okkara." Soleiðis ljóðaðu orðini í 

egytiska útvarpinum úr Cairo 

sama dag. 

Tann 22. mai stongdi Egyptaland aftur 

Tiransundið fyri ísraelskari 

skipaferðslu, og í tí sambandi hevði 

útvarpið í Cairo hesar viðmerkingar: 

"Arabiska fólkið hevur sett sær fyri at 

strika Ísrael av landkortinum." 
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Síðan gingu tríggir dagar, har Ísraelska 

hervaldið, í skundi, fyrireikaði seg til 

verju og álop á øllum hermótum, meðan 

Nasser eggjaði arabisku londini til at 

fylkjast við Ísraelska markið. Eina vón 

hevði Ísrael enn eftir. Tað var Jordan, 

har Hussan var kongur. Hann dróg á 

bæði, tá talan var um hini arabisku 

ríkini, og hevði verið eftir 

yvirgangskroppum sum hildu til í 

Jordan, hevði kvett„sambandið við 

Sýrialand og róð framundir at koma til 

sættis við Ísrael. Hetta hevði sjálvandi 

loypt øði í Nasser. 

Kanska hevði Hussan kongur 

eisini i llgruna um at arabisku 

londini fóru ikki at  sigra. So 

hvørt  sum land eftir land av 

arabisku grannunum settu seg í 

álopsstøðu, kom hann í 

døpurhuga og fór at  hugsa um  

 

egnu støðu sína.  

Niðurs tøðan g jørdis t  so ,  a t  to  

Ís rael  ikki  lætst  um vón,  nú  

a rabisku her l ið in i  tyrptus t  f ram 

mót i  markinum,  so  mát t i  het ta  

vera  tekin  um at  landið  tordi  

ikki  a t  fara  í  bardaga .  Hann sá 

t í  fyr i  sær  s í t t  egna  kongsdømi 

deyðadømt ,  fór  hann  ikki  í  par t  

v ið  arabum.  

Ein kúvending í  s tøðu síni  t i l  

Ísrael  var  t í  neyðug,  skuldi  hann 

ikki  missa  landið.  Tí  f leyg hann 

tann 30. mai  t i l  Cairo ,  har 

Nasser,  tók   ímóti  honum við 

koss  á  kinn.  Saman skrivaðu teir  

undir  ein ver jusát tmála.  Nasser 

var  ikki  se inur í  útvarpið  at  

kunngera  het ta ,  við  teimum 

orðum sum hesin kapi t tul  byr ja 

við .   

Suni Jacobsen týðir 

Guds uppskrift upp á familjulívið 

Mikael Leirgul var gestur á Kanal 10 

og skuldi greiða frá, hvussu Gud hevði 

ætlað at familjulívið skuldi livast. 

Guds hjartalag sigur: felagsskapur, 

nærleiki og samljóð. Djevulin hevur 

aðra skrá. Hann skilur mann og konu, 
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børn og foreldur. Børn verða koyrd á 

stovn pinkalítil. 

       1. Kor. 13 kallast Kærleikskapitlið. 

Har stendur í v. 5: "Kærleikin søkir 

ikki sítt egna." Nei, hann er punktið, 

sum alt hjólið melur um. Hann tænir 

øðrum. Soleiðis skal tað vera millum 

mann, konu, børn og víðari út í 

familjuna. Hjúnalagið skal ikki vera 

ein samráðingarpallur, har eg komi við 

mínum, og konan við sínum. Nei, eg 

leggi lív mítt niður fyri hana og taki tað 

ongantíð aftur, og hon ger tað sama 

fyri meg.  

       Í heiminum ræður Guds kærleiki, 

og Guds friður kemur inn. Hann kunnu 

vit ikki sjálv skapa. Vit kunnu syrgja 

fyri, at eingir samanbrestir eru. Men 

Guds friður er ítøkiligur, tað merkir tú, 

tá ið tú kemur inn í eitt heim. Tú kanst 

koma inn í eitt heim, og tú merkir 

týðiliga, at her hava verið søgd hørð 

orð. Jesus segði, at tá ið tú kemur inn í 

eitt heim, skalt tú lýsa Guds signing 

yvir tað, men um tað ikki er tað vert, so 

skal friðurin venda aftur til tín. 

Friðurin vinnur pláss, tá ið vit ikki 

stríðast um leiklutirnar hvør hjá 

øðrum, men góðkenna teir. 

       Maðurin er høvdið á kroppinum, 

men hann skal ikki vera ráðaríkur og 

ein høvuðkambur, tí tað leiðir til 

uppreistur. Bæði uppreistur og hetta at 

"herska" og vera so ráðaríkur er ikki 

rætt. "Soleiðis bera vit okkum ikki at í 

mínum ríki,"sigur Jesus. "Vit bera 

okkum ikki at, sum verðin ger."  

       Høvdið skal vera ein vernd móti 

óveðri, ein stuðul, ein paraply. Eg skal 

standa í skarðinum og verja mína konu  

og míni børn í bøn. Øll álop skulu 

steðga hjá mær. Eg verji tey við mínum 

bønum. Tá tey liva í uppreistri, draga 

tey seg burtur frá paraplyini og missa 

verndina. Tá tey eru vaksin, verjir Gud 

tey. Men alt tað, sum Gud gav okkara 

fyrstu foreldrum, góvu tey 

fíggindanum og gjørdu sostatt ta 

grovastu svikagerð. Tá kom Gud og 

segði: "Hetta skal eg taka mær av." So 

kom Jesus og rindaði fyri allar 

heimsins syndir. 

      Kristus er høvdið í meinigheitini. 

Maðurin er høvdið í familjuni. Kona  
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mín skal fáa loyvi at hvíla og kenna seg 

trygga. Hon skal fáa loyvi at vera 

mamma og kona. Friðurin flytur inn, 

og tað skulu børnini fáa loyvi at vaksa 

upp í. Sum pápi tekni eg hvønn dag 

eina mynd av Gudi djúpt inni í sálini á 

børnunum. Tí Gud sigur, at hann er 

pápi okkara, og so hugsa tey: "Hvørjar  

upplivingar havi eg av pápa?" Tá er tað 

mín máti at vera pápi, sum teknar 

myndina av Gudi fyri teimum. Hetta er  

 

ein stór ábyrgd. Tá kann eg ikki liva 

sum ein ráðaríkur tyrannur í 

heiminum. Eg má eyðmýkja meg og 

biðja míni børn um fyrigeving, tá ið eg 

havi gjørt okkurt galið mótvegis 

teimum. 

       Henda myndin verður flutt yvir á 

meinigheitina. Jesus er høvdið. 

Limirnir eru likamið. Um teir siga, at 

teir hava ikki brúk fyri høvdinum, so 

gongur ein høvuðleysur kroppur inni í 

meinigheitini. Tá stendur illa til hjá tí 

samkomuni. 

                                      Effie Campbell. 
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