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„Himmal á jørð“

Vit hava seinastu mánaðirnar tala útfrá 
hesum evninum, og okkara sannføring 
er, at ein fortreyt fyri, at Guds Ríki 
veksur okkara millum er, at vit kenna 
okkara samleika at vera í Kristusi. Hetta 
er tó lættari sagt enn gjørt, tí okkara 
kenslur og sálarlív rópa hart útfrá okk
ara ófullkominleika. Vit kenna so sera 
væl útsagnir sum t.d. „Eg eri bara eitt 
menniskja“. Men Gud talar ikki so um 
okkum – tíbetur!
 Til eina av lovsangsløtunum, sum eg 
leiddi í Helsinki á Norðurlanda bøna
stevnuni, las eg úr Sálma 16, sum sigur: 
„So eg segði við Harran Gud „Tú ert 
mín skapari, mín semingsmaður og mín 
Harri. Eitthvørt gott, sum Tú finnur 
í mær, er komið frá tær.“ Og Hann 
segði við meg, „Mínir heilagu elskarir 
eru undurfullir, míni tignarligu, míni 
dýrdarfullu, ið nøkta alla mína tráan.“ 
Eg kendi eina stóra gleði í Anda mínum, 
tí eg sá, at Gud talar til okkara útfrá 
okkara nýggja samleika – samleikan 
vit hava í Kristusi, og tað gjørdi mær 

so gott. Í dagliga lívi okkara liva og tala 
vit oftast útfrá tí, sum vit merkja. Men 
í trúnni er ein heilt onnur dimensjón, 
og tað er ein áhaldandi process at flyta 
okkara lívsstíl inn í tað, sum Faðir okk
ara talar um okkum, heldur enn tað, 
sum vit halda og merkja. Hugsa um 
hetta, sum stendur í Sálmanum: „Mínir 
heilagu elskarir eru undurfullir, míni 
tignarligu, míni dýrdarfullu, ið nøkta 
alla mína tráan.“ Hetta talar Faðir tín og 
mín um okkum – er tað ikki heilt ótrú
ligt og fantastiskt? Vit kunnu bert fata 
hetta við trúnni, og tað er júst trúgv in, 
sum skal til. 
 Stríðið innaní okkum millum fatan
ina útfrá gamla menniskjanum og út
frá nýggja menniskjanum er støðugt, 
men vit stríða góða stríð trúarinnar, 
sum ger at nýggja menniskja meir og 
meir dominerar okkara lív, og tá fata 
vit, at tað passar ikki at „Eg eri bara 
eitt menniskja“! Nei eg eri ein nýggjur 
skapningur í Kristi Jesusi, og alt er vorð
ið nýtt. 

Hvør er tín samleiki?

 Tá vit vóru í Eastgate møttu vit 
Andy Merrick, sum nýliga hevur skriv
að eina bók. Í bókini sigur hann frá 
einum upplivilsi, hann hevði. Hann 
hevði gjørt nakrar íløgur og plaseringar 
fíggjarliga. Í tíðindasending skilti hann, 
at hann hevði gjørt skeivar íløgur, og 
í tí hann hoyrir hetta, sigur hann hart 
„Idiot“! Tað er væl skiljandi, at hann 
var irriteraður inn á seg sjálvan, men 
beinanveg hoyrdi hann Heilaga Andans 
rødd siga: „Tú skalt ikki tala so um 
teg sjálvan“. Og hann umvendi seg á 
staðnum. Í Áp. 10, tá Pætur noktaði at 
eta av teimum ymisku djórunum, sum 
hann sá í sjón, so sigur Andin við hann: 
„Tað, sum Gud hevur reinsað, mást tú 
ikki kalla vanheilagt!“
 Gud hevur reinsað títt lív, og hvørki 
tú ella nakar annar eigur at kalla teg 
annað enn tað, sum Faðir okkara 
kallar okkum. Hin vilsti sonurin, sum 
kom heim fekk stórfingna móttøku, 
men tann heimagangandi sonurin 
kallaði hann „Hasin, sum hevur spilt 
alt burtur!“ Men Faðirin segði: „Hesin 
sonur Mín var deyður, men er vorðin 
livandi“. Hetta er myndin upp á títt 
og mítt lív. Tað hevur alt at siga, at 
vit ankra okkara trúarlív í tí nýggja 
menn iskjanum. Jú vit kunnu altíð tosa 
um, at vit eru ófullkomin; men hetta 
geldur bara tað gamla menniskja; og 
Faðir okkara roknar ikki við tí gamla 
menniskjanum; Hann roknar bara við 
tí nýggja menniskjanum. 
 Myndin her er ein sera góð frá greið
ing um hvussu vit eru samansett av 

Anda, sál og likam. Um okkara samleiki 
er í sálini, so koma vit altíð at stríðast. 
Men tora vit í trúnni at rokna okkara 
samleika útfrá Andanum, sum í okkum 
býr, so finna vit frið, hóast tað leikar á 
rundan um okkum, gleði, hóast sorg 
fyllir okkara umhvørvi.
 Eg fari at enda við orðunum úr Sálma 
16, sum Faðir tín talar yvir títt lív:  
„Mínir heilagu elskarir eru undurfullir, 
míni tignarligu, míni dýrdarfullu, ið 
nøkta alla mína tráan.“
 Harrin signi teg til at vaksa, so tú 
veitst, at tín samleiki er í tí endurfødda 
menniskjanum, í tí Heilaga Anda, sum 
er føtt inn í títt lív.       
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Leygardagur 2. Reingerð: Conny og co.
Sunnudagur 3. Kl. 11.00

Kl. 12.00
Morgunmøti við breyðbróting
Simca
Møtivertar: Noomi, Marner, Helen og Sjúrður
Leiðari: Ása L.
Lovsongsleiðari: Tummas J., bólkur I
Uppvørpa: Ragnar
Ljóðbland: Sjúrður 
Tulkur: Ragnar
Talari: Mariann
Forbønartoymi:  Bólkur 1
Kaffitørn: Noomi, Marner, Helen og Sjúrður 

Mánadagur 4. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd: Regin
Lovsongsleiðari: Tummas J. 

Mikudagur 6. Kl. 09.00
Kl. 20.00

Kaffiprát og bøn
Sisters House

Leygardagur 9. Reingerð: Katy og co.
Sunnudagur 10. Kl. 11.00

Kl. 12.00
Morgunmøti
Simca
Møtivertar: Rita, Áshild og Merli
Leiðari: Ása O.
Lovsongsleiðari: Jacobina, bólkur II
Uppvørpa: Ása Elisabeth
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Dávid
Talari: Tummas J.
Forbønartoymi: Bólkur  2
Kaffitørn: Rita, Áshild og Merli

Mánadagur 11. Kl. 18.00 Felagsbøn í Skopun 
Mikudagur 13. Kl. 09.00

Kl. 20.00
Kaffiprát og bøn
Sisters House

Leygardagur 16. Reingerð:  Sisters House

Sunnudagur 17. Kl. 11.00
Kl. 12.00

Morgunmøti við breyðbróting
Simca
Møtivertar: Nora, Jóhann Martin og Hans
Leiðari: Sam
Lovsongsleiðari: Lillian, bólkur I 
Uppvørpa: Eyðfríð
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Høgni
Talari: Jóhan Hendrik
Forbønartoymi: Bólkur 3
Kaffitørn: Nora, Jóhann Martin og Hans

Mánadagur 18. Kl. 20.00 Bønarskúlin 
Ábyrgd: Anna
Lovsongsleiðari: Tummas J.

Mikudagur 20. Kl. 09.00
Kl. 20.00

Kaffiprát og bøn
Sisters House

Leygardagur 23. Reingerð: Mariann og co.
Sunnudagur 24. Kl. 11.00

Kl. 12.00
Morgunmøti
Simca
Møtivertar: Ildigo, John og David
Leiðari: Marner 
Lovsongsleiðari: Nomi, bólkur II
Uppvørpa: Aron
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Ragnar
Talari: Wayne Simmonds
Forbønartoymi: Bólkur 4
Kaffitørn: Ildigo, John og David

Mánadagur 25. Kl. 20.00 Lovsongur og forbøn 
Lovsongsleiðari: Jacobina

Mikudagur 27. Kl. 09.00
Kl. 20.00

Kaffiprát og bøn
Sisters House

Leygardagur 30. Reingerð:  Morid og co.

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

Netverksbønarfundur í Skopun 
mánakvøldið 11. nov. kl. 1800!
Farið verður av Gomlu Rætt kl. 
17.20 og úr aftur Skopun 
kl. 20.40.
 Felagsbønarfundirnir hava 
al tíð verið sera góðar, og vit eggja 
øll um til at koma við.

Mánakvøldið 25. nov. kl. 
2000 verður lovsongur og 
forbøn. Okkara dreymur er 
at menna hesi kvøldini til 
eina grøðingartænastu, so vit 
gjøgnum lovsang kunnu tæna 
fólki og uppliva grøðing til anda, 
sál og likam.


