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„Himmal á jørð“

Sunnumorgunin 17. mars talaði Anna-
May útfrá omanfyri standandi yvir-
skrift, og var talan ógvuliga hug vekj-
andi og djúp, og eg hugsi, vit øll sótu 
og tugdu upp á eina kraftmikla andaliga 
máltíð.
 Eg fari at endurgeva nakað av boð-
skapinum her, tí hann er bæði við kom-
andi og verdur at taka afturí aftur.
 Jákup skrivar í sínum brævi, at vit 
mugu vera gerarar orðsins og ikki bert 
hoyrarar, tí annars „er hann eins og mað
ur, ið hyggur at natúrliga andliti sínum í 
spegli. Hann hyggur at sær sjálv um og fer 
síðani avstað og gloymir alt fyri eitt, hvussu 
hann sá út.“ Hetta er júst tað, sum ofta 
hendir við okkum: Vit fáa opin beringar 

úr skriftunum við hjálp Heil aga Andans 
um hvørji vit eru í Kristusi, men í dagliga 
lívinum gloyma vit hesar sannleikar, og 
liva júst sum vit plaga. Yvirskriftin, sum 
proklamerar, at Jesus hevur valdið, men 
hvat hava vit, fær ein til at steðga á og 
hugsa. Hvat hava vit? 
 Tá Ísraelsfólk við Mósesi á odda kom 
til Reyðahavið, og Egyptalandsherurin 
var eftir teimum, og stór ræðsla kom á 
fólki, tá segði Móses við fólkið: „Ræðist 
ikki! Standið nú føst, so skulu tit síggja 
frelsu HARRANS, sum Hann í dag skal 
senda tykkum!“ Móses ivaðist ikki um 
Guds hjálp, og ákallaði hjálp Hins 
Almáttuga. Men Harrin svaraði Mósesi 

HANN hevur valdið – hvat hava vit?

tænaranum hjálpina, sum hann hevði 
fyri neyðini. Elisa livdi við Harranum 
alla tíðina, og hann kendi sína útveljing 
og sín Gudgivna myndugleika til fulnar. 
Í sama kapitli lesa vit um at býurin, sum 
Elisa var í, var umgyrdur av fíggindaheri 
Ísraels, sum var komin at taka Elisa til 
fanga, og sjálvsagt var tænari Elisa hjart-
kiptur og sigur: „Á harri, hvat skulu vit 
gera!“ Men Elisa bað og segði: „HARRI! 
Lat eygu hansara upp, so hann sær!“ Tá 
læt HARRIN upp eygu tænarans, og 
hann sá, at fjallið var fult av eldhestum 
og eldvagnum rundan um Elisa. Um vit 
spyrja yvirskriftina inn í hetta og siga: 
Gud hevði valdið – hvat hevði Elisa? So 
má okkara niðurstøða vera, at Elisa livdi 
í Guds myndugleika, og handlaði útfrá 
hesi tign, uttan at biðja Gud grípa inn.
 Mær tykir hetta at vera ein sera sterk-
ur boðskapur til okkum í okkara tíð. 
Jesus hevur valdið – hvat hava vit???
 Í Matt. 16 lesa vit um, at Jesus spyr 
lærusveinar sínar, hvønn teir siga Jesus 
at vera, og Pætur svarar: „Tú ert Kristus, 
Sonur hins livandi Guds!“ Og vit lesa 
víðari: Tá svaraði Jesus honum: „Sælur ert 
tú, Símun, sonur Jónas! Tí hold og blóð 
hevur ikki opinberað tær hetta, men Faðir 
Mín, sum er í Himli. So sigi Eg eisini tær: 
Tú ert Pætur; og á hesum kletti skal Eg 
byggja samkomu Mína, og portur deyða
ríkisins skulu ikki fáa vald á henni. Og Eg 
skal geva tær lyklar Himmiríkis ríkis; tað, 
sum tú bindur á jørðini, skal vera bundið 
í Himli, og tað, sum tú loysir á jørðini, 
skal vera loyst í Himli.”
 Jesus kunnger, at útfrá proklamatión 
Pæturs, skal Hann byggja Sína sam-
komu, og hesi menniskjuni, sum eru 
sam koma Hansara, skulu eisini hava 
myndugleika til at loysa tað, sum er í 

Himli, so tað er loyst á jørðini við. Og 
eisini útfrá hesum er vert at hugsa um: 
Jesus hevur valdið – hvat hava vit???
 Í Luk. 15 lesa vit um hin vilsta son-
in, og hin heimagangandi. Vit kenna 
søguna, sum sigur, at tá hin heima gang-
andi sonurin frætti um gleðis veitsluna, 
sum pápin skipaði fyri vegna tann 
heim komna bróðurin, gjørdist hann 
illur. Og hann gremur seg fyri pápanum 
og sigur, her havi eg gingið og strítt og 
strevast fyri teg, men tú hevur ongantíð 
slátrað eitt geitalamb fyri mær. Men 
pápin svarar: „Barn! Tú ert altíð hjá mær, 
og alt mítt er títt.“ Aftur til yvirskriftina: 
Pápin hevði ríkidømi – hvat hevði 
heimgangandi sonurin????  
 Eg kenni hetta at vera ein so aktuellan 
boðskap inn í okkara tíð. Tíanverri 
er tann mest vanligi hugburðurin hjá 
okk um frelstu, at vit tæna og stríðast 
fyri Jesus, og vóna at fáa løn einaferð í 
Himli. Men tit! Tað er eitt róp úr Himli 
– eitt róp frá Heilaga Andanum: Alt 
Mítt er títt!!!
 Tíðin er komin til, at vit traðka út úr 
lívsstílinum, sum heimagangandi son-
urin livdi í – vit hava fingið lut í arvi 
Guds – arvi Himmiríkisins. Í endur føð-
ingini eru vit uppreist við Kristusi, og 
nøvn okkara eru kend í Himli, ikki bert 
fyri at sleppa inn í Himmalin, men fyri at 
Himmalin skal sleppa inn í okkum í dag.
 Hetta hevur vaksið í mær seinastu 
árini meir og meir, og eg vil flyta lív 
mítt inn í tann myndugleika, sum 
Hann hevur vunnið mær við Sínum 
deyða og Sínari uppreisn. Eg havi svarað 
mína vegna, og eg fari at biðja hvønn 
einstakan um at svara fyri seg: Jesus 
hevur valdið – hvat hevur tú???????????
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Felags døgurði fyri barnafamiljur
Minnist til hósdagin 25. apríl, tá hittast 
barnafamiljurnar aftur til ein góðan bita.
Einasta treytin fyri at vera við er tilmelding, 
so vit vita hvussu nógvan mat vit skulu gera 
og hvussu nógv vit skulu borðreiða til. So 
vinaligast sigi frá á tlf. 284821.
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Mánadagur 1. Kl. 20.00 Bønarskúlin 

Ábyrgd: Regin
Mikudagur 3. Kl. 17.30

Kl. 20.00
EPIC
Sisters House

Leygardagur 6. Reingerð: Noomi og co.
Sunnudagur 7. Kl. 11.00

Kl. 12.00
Morgunmøti v. breyðbróting
Simca
Møtivertar: Ruby, Liss og Ólavur
Leiðari: Anna May
Lovsongsleiðari: Nomi, bólkur II
Uppvørpa: Ragnar
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Ragnar
Talari: Mariann
Forbønartoymi: Bólkur 2
Kaffitørn: Ruby, Liss og Ólavur

Mánadagur 8. Kl. 19.00 Netverksbønarfundur í Filadelfia
Mikudagur 10. Kl. 17.30

Kl. 20.00
EPIC
Sisters House

Leygardagur 13. Kl. 11.00 Reingerð: Karin og co.
Sunnudagur 14. Kl. 11.00

Kl. 12.00
Morgunmøti
Simca
Møtivertar: Margreth, Ildigo og John
Leiðari: Tummas J.
Lovsongsleiðari: Jacobina, bólkur I
Uppvørpa: Ása Elisabeth
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Dávid
Talari: Ása O.
Forbønartoymi: Bólkur 3
Kaffitørn: Margreth, Ildigo og John

Mánadagur 15. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd: Hans

Mikudagur 17. Kl. 17.30
Kl. 20.00

EPIC
Sisters House

Leygardagur 20. Reingerð: Ruby og co.

Páskadagur 21. Kl. 11.00 Páskamøti v. breyðbróting
Møtivertar: Rita, Csilla og Jens
Leiðari: Tummas J.
Lovsongsleiðari: Nomi, bólkur II
Uppvørpa: Aron
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Høgni
Talari: Jóhan Hendrik
Forbønartoymi: Bólkur 4
Kaffitørn: Rita, Csilla og Jens

Týsdagur 23. Kl. 19.30 Felagskirkjulig gudstænasta í Filadelfia
Mikudagur 24. Kl. 17.30

Kl. 20.00
EPIC
Sisters House

Hósdagur 25. Kl. 17.30 Familjudøgurði
Fríggjadagur 26. Kl. 20.00 Sisters House undur- og grøðingarmøti
Leygardagur 27. Kl. 10.00

Kl. 19.00

Sisters House – Serstakt kvinnumøti
Reingerð: Anna og co.
Sisters House undur- og grøðingarmøti

Sunnudagur 28. Kl. 11.00
Kl. 12.00

Kl. 19.00

Morgunmøti
Simca
Møtivertar: No-omi, Marner, Helen og Sjúrður
Leiðari: Ólavur
Lovsongsleiðari: Tummas J., bólkur I
Uppvørpa: Sólrún
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Dávid
Talari: Joan Hunter
Forbønartoymi: Bólkur 1
Kaffitørn: No-omi, Marner, Helen og Sjúrður
Sisters House Healing

Mánadagur 29. Kl. 20.00 Lovsongur og forbøn 
Týsdagur 30. Kl. 19.00 Hugnakvøld fyri kvinnur í íbúðini

Fyrivarni verður tikið fyri, at broytingar kunnu koma í skránna.

við at vísa á tað, sum Gud gav honum, 
tá Hann kallaði Móses: Hvat hevur tú 
í hondini? Gud legði ábyrgdina aftur á 
Móses og bað hann nýta tað amboðið, 
sum Gud hevði givið honum. Tí rætti 
Móses stav in út yvir havið, og havið 
skiltist sundur, so tey kundu ganga turr-
skødd yvirum. Jú Hann (Gud) hevði og 
hevur valdið, men Hann hevði út deli-
gera mynd ug leika til Móses, so hann 
kundi taka sær av støðuni.

 Í 2. Kongabók kap. 6 lesa vit m.a. 
um hendingina, tá ein av lærisveinum 
Elisa høgdi við, og øksarhøvdið datt av 
skaftinum og hvarv í ánni. Lærusveinur-
in rópti: „Á harri – og eg, sum hevði 
lænt øksina!“ Uttan nakað hóvasták skar 
Elisa grein og kastaði hana á staðið, har 
øksin hvarv, og tá flotnaði øksin upp 
aftur. Hetta er jú eitt stórt undur, men 
tað, sum er serstakt, er at Elisa hvørki fór 
í føstu og bøn ella líknandi, men veitti ➥

Undur og grøðingarstevna 
verður í Filadelfia 26.-28. apríl við Reginu Hansen, 
Sisters House, Joan Hunter, Texas USA og Aliss Cresswell, 
Chester UK. Evnið er: Gud grøðir enn í dag. Sí skránna um tíðir.


