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„Himmal á jørð“

Páskirnar – deyði og uppreisn!

Páskirnar eru heilt serligar á fleiri mátar. 
Páskirnar eru ein praktfull tíð á árinum, 
tí várið er í hond. Páskirnar eru hátíðin 
við flest frídøgum. Páskirnar saman við 
jólunum eru tær størstu hátíðirnar sam
felagssliga. Og so eru páskirnar serlig
ar í kristiligum høpi; tær umboða tað 
verkið, sum førdi menniskja aftur til 
Gud, gjøgnum ofrið, sum er størsta 
offur nakrantíð, og sum vit ongantíð 
kunnu skilja til fulnar, og sum var full 

uppreisn fyri menniskjað, tí Jesus reis 
upp frá teimum deyðu.
 Tað undrunarverda og fantastiska er, 
at Jesus doyði og reis upp í mín stað – í 
mítt rúm og stað, sum tikið verður til. 
Við trúnni á Hansara deyða og uppreisn 
verði eg – og einhvør, sum trýr – føddur 
av nýggjum. Eg eri vorðin livandi gjøgn
um trúnna, tí Guds Heilagi Andi býr í 
mær.
 Róm. 8. 11 sigur: Býr nú Andi Hans

ara, sum reisti upp Jesus frá hinum 
deyðu, í tykkum, so skal Hann, sum 
reisti upp Kristus frá hinum deyðu, gera 
eisini deyðiligu likam tykkara livandi 
við Anda Sínum, sum í tykkum býr.
 Endurføðing við trúgv gevur okkum 
eitt nýtt lív, tí Heilagi Andin flytur inn í 
lív okkara, og vit fáa lut í deyða Kristusar 
og uppreisn Hansara. Fyrst og fremst er 
hetta luturin í einum ævigum lívi, sum 
byrjar tann dagin eg taki ímóti Jesusi – 
eg skal liva við Honum í allar ævir. Men 
tað er meir enn tað; tað ger meg føran 
fyri at liva í Heilaga Andanum dagliga. 
T.v.s. at eg kann velja at samskifta við 
Heil aga Andan dagliga, so eg kenni 
Hans ara inspiratión til at skapa gleði, 
frið, tryggleika, uppmuntran o.s.fr. 
Uttan at samskifta við Heilaga Andan 
liva vit útfrá tí vanliga falna menniskja
hugburðinum. Munurin er alstórur, 
men kann einfalt setast upp soleiðis: 
Uttan Heilaga Andans dagliga samskifti 
verða vit myndað og stýrd av umstøðum; 
við at samskifta við Heilaga Andan eru 
vit før fyri at ávirka umstøður, so vit 
mynda tær. Tað er hetta sum merkir, at 
vit gerast livandi. Ofta verður nevnt at 
Satan er so sterkur, tí tað er so nógv stríð 
og klandur, men sannleikin er, at Satan 
arbeiðir gjøgnum hugburðin á tí falnu 
náttúruni í okkum. 
 Tað hevur so stóran týdning at kenna 
henda sannleika og at kenna munin, 
tí Guds ætlan við okkum er at ávirka 
um støðurnar á jørðini. Ofta hugsa vit 
so lítið um okkum sjálvi og kalla tað 
eyð mjúkleika, men tað er skeivt. Vit 

eru fødd av nýggjum til at vera døtur 
og synir Guds, við Jesusi sum Harra 
við kraft Heilaga Andans. Og ístaðin 
fyri at hugsa um hvussu lítlan mun vit 
kunnu gera, tá vit hugsa um alheimin, 
so byrjar alt við mær sjálvum. Eg kann 
skapa frið; eg kann skapa samljóð 
(harmoni); eg kann spreiða gleði, og alt 
byrjar har, sum eg eri. Ella eg kann velja 
at hvíla í frelsuni og bíða eftir at koma 
til Himmalin ein dag, uttan at hava ført 
nakað himmalskt til okkara jarðarlív – 
hetta er okkara val.
 Jesusar deyði og uppreisn opnaði 
veg in aftur til Gud, so vit kunnu byrja 
aftur, har sum alt byrjaði: 1. Mós. 1. 28: 
Og Gud signaði tey. Gud segði við tey: 
„Nørist, vaksið í tali, fyllið jørðina og 
gerið tykkum til harrar hennara, ráðið 
yvir fiskunum í sjónum, fuglunum und
ir himli, og yvir hvørjum dýri, ið á jørð
ini rørist!“
 Hetta er okkara høvuðsuppgáva og 
kall samsvarandi Markus 16,1518.
 Eg vil nýta høvi at ynskja okkum øll
um einar gleðiligar páskir, við vón um, 
at vit øll liva uppreisnarlív Kristusar, 
sum býr í okkum.

tj

Hey øll pør

Minnist til, at hugnakvøldið 
fyri pør verður 3. mai kl. 19.30. 
Sigið frá hjá Sólrún 504820 ella 
Jacobinu 507676.
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Páskadagur 1. Kl. 11.00

Kl. 18.00

Morgunmøti v. breyðbróting 
Leiðari: Anna May
Lovsongsleiðari: Jacobina, bólkur II
Uppvørpa: Eyðfríð
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Høgni
Talari: Ása Olsen
Kaffitørn: Helen og Sjúrður
Flare  Cafe

Týsdagur 3. Kl. 19.30 Felagskirkjulig gudstænasta í Adventistakirkjuni
Mikudagur 4. Kl. 16.30

Kl. 17.30
Kl. 20.00

Bøn fyri Ísrael og býnum
Ábyrgd: Anna 
Epic
Sisters House

Leygardagur 7. Reingerð: Nomi Arge og Co.
Sunnudagur 8. Kl. 11.00

Kl. 12.00

Kl. 18.00

Morgunmøti v. breyðbróting
Simca
Møtivertar: Liss og Ólavur
Leiðari: Jens 
Lovsongsleiðari: Nomi, bólkur I
Uppvørpa: Ragnar
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Ragnar
Talari: Tummas J.
Kaffitørn: Kári og Gloria
Flare  Café

Mánadagur 9. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd: Anna

Mikudagur 11. Kl. 16.30

Kl. 17.30

Bøn fyri Ísrael og býnum 
Ábyrgd: Anna
Epic Party

Leygardagur 14. Kl. 19.00 Hugnakvøld fyri kvinnur
Reingerð: Karin og Co.

Sunnudagur 15. Kl. 11.00
Kl. 12.00

Kl. 16.00

Morgunmøti
Simca
Møtivertar: Noomi og Marner
Leiðari: Tummas J.
Lovsongsleiðari: Tummas J., bólkur II
Uppvørpa: Aron
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Ragnar
Talari: Mariann
Kaffitørn: Liss og Ruby
Paintball

Mánadagur 16. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd: Regin

Mikudagur 18. Kl. 16.30 

Kl. 17.30
Kl. 20.00

Bøn fyri Ísrael og býnum 
Ábyrgd: Anna 
Epic 
Sisters House

Leygardagur 21. Reingerð: Ruby og Co.
Sunnudagur 22. Kl. 11.00

Kl. 12.00

Kl. 18.00

Morgunmøti v. breyðbróting
Simca
Møtivertar: Jens og Marner
Leiðari: Mariann
Lovsongsleiðari: Liljan, bólkur I
Uppvørpa: Eyðfríð
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Høgni
Talari: Ljome
Kaffitørn: Csilla og Rita
Flare Connect

Mánadagur 23. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd: Tummas J.

Mikudagur 25. Kl. 16.30

Kl. 17.30

Bøn fyri Ísrael og býnum 
Ábyrgd: Anna 
Epic Café

Fríggjadagur 27. Sister’s House stevna
Leygardagur 28. Sister’s House stevna

Reingerð: Anna og Co.
Sunnudagur 29. Kl. 11.00

Kl. 12.00

Kl. 18.00

Morgunmøti
Simca
Møtivertar: Rita og Sólrún
Leiðari: Ása L.
Lovsongsleiðari: Jacobina, bólkur II
Uppvørpa: Ragnar
Ljóðbland: Sjúrður
Talari: Manuel
Kaffitørn: Ildigo og John
Flare Connect

Mánadagur 30. Kl. 20.00 Lovsongur og forbøn

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

STUÐLA ARBEIÐINUM HJÁ FILADELFIA
Um tú ynskir at stuðla arbeiðinum hjá Filadelfia, kanst tú flyta pening á konto 
í Betri nr. 9181 495 353 5. Tú ert vælkomin at viðmerkja á flytingina um tað 
er tíggjund, gáva ella annað. Takk fyri!              

Samkomuleiðslubólkurin


