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Samkomuleiðslubólkurin

Tá vit lesa evangeliini er ein detalja, 
sum sæst allan vegin gjøgnum orð ini, 
sum Jesus talaði: Hann gjørdi greitt 
ferð eftir ferð, at Hann var menn iskja 
sonurin. Tá Jesus traðkaði inn í tæn ast
una var Hann fyrst leiddur út í oyði
mørkina, har Hann varð freistaður av 
Satan, og ein av freistingunum var: 
Um tú ert Sonur Guds, so sig við hesar 

steinar, at teir skulu verða breyð! Men 
Jesus avvísti freistingina við orðunum: 
Menniskjað livir ikki av breyði eina, 
men av hvørjum Orði, sum gongur út 
av munni Guds! Satan freistaði Hann 
at játta, at Hann var sonur Guds, men 
Jesus peikar á, at „Eg eri menniskja“. 
Vit vita, at í Jóhannesar evangelii tosar 
Hann um, at Gud er Faðir Sín, men 

Hann livdi sum menniskjasonur. Hann 
varð dýrmettur, og vit eru nú dýrmett 
við Honum, tí vit eru fødd av nýggjum 
til nýggjan status. Men tað snýr seg 
ikki bara um nýggjan status, men eitt 
nýtt útgangsstøði, til at liva okkara lív á 
jørðini, soleiðis sum Jesus livdi. Áðrenn 
Jesus fór til Himmals sigur Hann: Mær 
er givið alt vald í Himli og á jørð! Hetta 
segði Hann sum menniskja, og ikki sum 
Gud, og í hesi útsøgn liggur, at Hann 
saman við okkum hevur fingið valdið 
aftur, sum Ádam misti. Tí sigur Jesus, 
at vit skulu gera somu verk sum Hann, 
ja enntá størri, tí Hann hevur vunnið 
okkum valdið aftur. Og nú eru vit aftur 
í evninum, sum vit hava tosað so nógv 
um: Okkara samleika! 
 Tað er ein sannroynd, at tað fellur 
so natúrligt fyri okkum at undirleggja 
okkum kenslur og hugburð hjá gamla 
menn iskjanum – okkara gamla Ádam 
– heldur enn at reisa okkum í kensl um 
og hugburði, sum býr í nýggja menn
iskjanum – hin seinni Ádam. Oftast lesa 
vit um Jesusar lív á fold um, sum nakað 
óuppnáiligt, nakað sum Hann kundi, tí 
Hann var Guds sonur; men tað er júst 
tað mótsatta Jesus undirvísir okkum 
í: Tit skulu gera somu verk sum EG!!! 

Jóhannes skrivar 1. Jóh. 3,8: Tann, ið 
ger synd, er av Djevulinum, og í vers 9: 
Hvør tann, ið føddur er av Gudi, ger ikki 
synd. Ein vanlig útsøgn er, at vit synda 
hvønn dag, men fáa fyrigeving! Hetta 
er skeivur hugsunarháttur, tí útsøgnin 
hjá Jóhannes sigur, at hitt nýggja menn
iskjað kann ikki synda. Men tað menn
iskjað, sum vit í dópinum hava jarðað, 
tí tað er deytt, tað er av djevlinum og er 
upphav til synd í okkara lívi. Men Gud 
tilroknar okkum ikki synd, tí vit eru 
endurfødd og reist upp við Kristusi til 
at liva eitt Heilagt lív, sum vit ikki eru 
før fyri at producera av okkara gamla 
menniskja, men sum vellur fram úr 
streymum Heilaga Andans, sum býr í 
okkum. 
 Tað, sum eg ynski við hesum orðum, 
er at fáa okkum øll til at gevast við at 
liva útfrá gamla menniskjanum, sum 
tíanverri spøkir í okkara hugburði og 
lívsmynstri. Heilagi Andin er komin 
inn í okkara lív, Paulus sigur: Verðið 
umskapt við endurnýggjan sinnis tykk
ara. Vit hava fingið Guds dýrd, og útfrá 
okkara hugsan við trúgv kann henda 
dýrd mynda tín og mín gerandisdag.
 Harrin signi teg til tað

tj

Jóh. 12,23: 

Jesus svaraði teimum: „Tímin er komin, at 
Menniskjasonurin skal verða dýrmettur.“ 
 

Samkomufundur
Hóskvøldið 20. oktober kl. 19.00 fara vit at hava 

samkomufund, sum merkir, at vit koma at leggja fram 
roknskapin fyri 2021, tosa um status og visiónir fyri ymisk 

ábyrgdarøki, og aðra kunning, sum samkoman eigur at vita 
um.  Vit heita á alla samkomufamilju okkara at verða við.
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Fyrivarni verður tikið fyri, at broytingar kunnu koma í skránna.

ongastaðni sigur Hann Seg at vera Guds 
sonur, men menniskjasonur. 
 Hetta er sera týdningarmikið. Fyri 
tað fyrsta, at Jesus livdi fullkomiliga 
sum eitt menniskja í mítt stað. Um Jesus 
ikki var menniskja sum eg, so kundi 
Hann heldur ikki frelsa meg. Ádam var 
upphavið til øll menniskju á jørðini, 
men gjørdi seg til eitt við syndina – 
harav syndafallið – sum gjørdi, at øll 
menniskju mistu Guds dýrd við Ádami. 
Men Jesus kom sum hin seinni Ádam. 
Hann var føddur eins og øll onnur úr 

móðurlívi, men Maria móðir Hansara 
varð gitin við Heilaga Andanum, og tí 
breyt hetta barnið linjuna við mist ari 
dýrd. Tí er Jesus upphavið til øll menn
iskju, sum verða endurfødd við trúnni 
á hitt fullkomna verkið á Golgata, 
t.v.s. fødd av Andanum. So tá Jesus 
sigur, at menniskjasonurin skal verða 
dýrmettur, so er tað í mítt stað Hann 
varð dýrmettur, og ikki sum Gud.
 Tí  mugu vit skilja, at tá vit verða 
endurfødd – frelst – tá verða vit fødd 
inn í sama status, sum Jesus hevði, tá 


