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➥ ger meg keddan í hjartanum er, at vit

frelstu – samkomufólkið í FO – eru
líka grá sum mannfjøldin sum heild.
Eg meini við, at vit eru líka sjúk, líka
sorgarfull, líka óttafull, líka stúrin o.s.fr.,
sum heimurin er. Og hetta er als ikki
meint við, at tann, sum er sjúkur burdi
tikið seg saman; nei eg hugsi um, at
okkara Guds lív eigur at koma innanífrá
so nógv til sjóndar, at umheimurin legg
ur merki til tað. Eg eri tilvitandi um,
at vit biðja fyri sjúkum, men ikki øll
verða grødd, hóast vit oftast gloyma tær
hendingar, har fólk verða grødd. Men
eg hugsi, at ríki Guds innaní okkum,
kemur fyrst til sjóndar gjøgnum okkara
sál. Tað vil siga, at arvur Guds í okkum,
sum vit omanfyri hava citerað, er so
stórur og ríkur, at vit í sálini merkja,
at okkum tørvar ikki at stúra, tí Gud
hevur hjálpt okkum fyrr, og Hann ger
tað aftur og aftur; arvurin er so stórur
og ríkur, at hann rekur allan ótta út og
gevur hvíld og frið; arvur okkara er so
stórur og ríkur, at hann gevur livandi
vón, hóast tað sær út sum alt rundan
um okkum gongur galið.
Nú vit standa á gáttini inn í eitt
nýtt ár – 2022 – og corona herjar meir

enn nakrantíð, so hugsi eg, at vit fram
um alt annað hava brúk fyri at pakka
út arvin, sum býr so ríkliga í okkum.
Arvurin vil ávirka hugsan okkara, kensl
ur okkara, okkara orðaval o.s.fr., og
hetta hava Føroyar brúk fyri at síggja
og hoyra. Tú ert svarið til 2022, føtt
av Heilaga Andanum. Eg vil heita
á okkum øll somul, at gera brúk av
arvinum, so hann ikki bara liggur sum
ein pantur, til vit fara hiðani, men sum
eitt aktiv, sum kann broyta okkara land
og fólk. Gransking hevur prógvað, at
tey sum tala í tungum liva longur. So
hví ikki velja, at í nýggja árinum fari eg
at nýta tungutalubønarlívið meir enn
nakrantíð? Tungutalubøn er sum at
drekka lívsvatn úr sjálvari kelduni – tað
er Heilagi Andin.
Eg vil við hesum hugleiðingum
ynskja okkum øllum eitt gott nýggjár
í Jesu navni, og hjartans takk fyri tað
gamla árið, sum nú er runnið.
tj.
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„Himmal á jørð“

Arvur okkara –
eisini fyri

Ef. 1.18: og upplýsa eygu hjarta tykkara
til at skilja vónina, ið Hann hevur kallað
tykkum til, hvussu ríkur í dýrd arvur
Hansara er millum hini heiløgu.
Seinastu árini hava vit arbeitt nógv við
at fremja trúarforstáilsi fyri at „Gud er
góður – bara góður!“, og vit syngja og
elska sangir sum t.d. Góðska Guds fylgir
mær, hon floymir yvir meg. Og sann
leikin er, at tað er bara Heilagi Andin,
sum kann opinbera og vísa okkum Guds
ófatiliga kærleika og góðsku.
Í ørindinum omanfyri peikar Paulus
á „hvussu ríkur í dýrd arvur Hansara er

millum hini heiløgu“, og hetta er júst
tað, sum vit eru frelst til. Vit vita, at vit
eiga ein arv, sum vit trína inn í, tá vit
flyta úr likami okkara. Í dag eiga vit tó
eisini ein arv, sum er úr sama uppruna,
men bert avmarkaður av, at vit eru knýtt
til at liva í einum likami, t.v.s. vit kunnu
ikki vera ymsastaðni samstundis. Men
arvur Guds, sum Hann veitti okkum í
Jesusi Kristi, er fyri okkum í dag. Og
eins og vit júst hava hildið jól og eitt
ótal av jólagávum eru pakkaðar út, so er
alt okkara lív ætlað til at pakka út æviga
arv Guds til okkara, so hann – arvurin
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– kemur meira og meira til sjóndar í
okkara lívi.
Fyri nøkrum árum síðani varð nógv
tosa um „herligheits“ teologi, og nógvur
skilnaður og nógvar misskiljingar vórðu
av hesum. „Herligheits-teologiin“ var
tá mest knýtt til vælstand og tímiligar
sign
ingar, og um hetta kanska varð
nakað yvirdrivið, so førdi tað til, at vit
fluttu okkum frá eini sokallaðari „elen
digheitsteologi“; tað var vanlig fatan
tá, at Gud ynskti, at vit skuldu vera
fátæk, fráhaldandi frá allari njótan í
hesum lívinum, fyri at fáa tað afturlønt
í Himlinum. Í dag hava vit eina meira
sunna fatan av, hvat góðska Guds
merkir, og hvussu hon kemur til sjóndar.

Eg havi hugsað nakað um arv Guds,
sum Paulus nevnir, og sum er millum
okkum; hvussu sær hesin arvurin út,
og hvussu ávirkar hann lív okkara?
Hevur hann nakra ávirkan, ella eru tað
bara andaligir setningar, sum ikki gera
stórvegis mun í gerandislívi okkara?
Tá eg hugsi um arvin, so knýti eg
hann til tað, sum er rundan um trónu
Guds, ella eisini tær umstøðurnar, sum
okkara fyrstu foreldur livdu í áðrenn
syndafallið. Tað merkir fyri so vítt ikki
fyrst og fremst um mína framgongd,
mína njótan av lívinum, men um at
skapa ta fyrimynd, sum vísir Guds kær
leika til heimin og til menniskju.
Eg havi mangan nevnt, at tað, sum
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