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„Himmal á jørð“

Hvørt mikukvøld kl. 20

Alt varir um at vera nýggjur skapningur!

Paulus skrivar í 2. Kor. 5,17: Um tí ein 
er í Kristusi, er hann nýggjur skapningur, 
hitt gamla er farið – tað er vorðið nýtt.
 Tað er sum Heilagi Andin dregur 
henda sannleika fram á ein serligan 
hátt í seinastuni; tað kemur fram ferð 
eftir ferð, og eg merki persónliga, at 
eg reageri meira enn áður, tá útsøgnir 
okk ara millum, ikki stemma við opin
beringina av at vera nýggjur skapningur. 
Tað er einki loyndarmál, at vit í sam
komuni hava undirvíst sera nógv um 
okkara samleika, og tað tykist sum at 
tíðin er búgvin til, at vit tillaga okkara 
hugsanarhátt og orðingar í trá við henda 
alstóra sannleika.

 Vit sungu ein lovsang nýliga, har 
ein orðing var: In royal robes, I don’t 
deserve! – og eg hoyrdi innan í mær: 
Hatta kann ein nýggjur skapningur ikki 
siga. Nú skal eg ikki fara at analysera 
allar lovsangir okkara, men eg kendi bara 
eina reaktión viðvíkjandi hasi útsøgnini, 
og mín fatan er, at Andin arbeiðir við 
okkum, at fáa okkum at hava rættan 
hug burð og rættar niðurstøður.
 Sanniliga hava vit alla orsøk at vera 
eyðmjúk yvirfyri okkara Harra og 
Meist  ara, men vit sleppa ikki uttan um, 
at í mongum førum er tað ein falsk ur 
eyðmjúkleiki – ikki sannur eyðmjúk
leiki. 
 Aftur til lovsangstekstin – eg sum 
menniskja og í menniskjaanda havi 
alla orsøk til at siga: Eg havi tað ikki 
uppi borið; men sannleikin er, at eg eri 
føddur av nýggjum, og eg eri føddur til 
„Royal robes“. Og tá ein er føddur til 
ein status, so ber man seg ikki undan, 
ella orsakar seg við ikki at hava tað 
uppi borið. Jesus vann okkum til Sín á 

Golgata, og vit eru endurfødd til ein 
nýggjan status. Pætur sigur, at vit eru 
kongligur prestaskapur, heiløg tjóð, 
ognarfólk, og ja, tað er júst tað, sum vit 
eru endurfødd til. Vilsti sonurin tosaði 
við pápan, tá hann kom heimaftur, og 
segði: „Eg havi ikki uppiborið at verða 
sonur tín, nei lat meg bara verða sum 
ein av daglønarmonnum tínum“; og vit 
hava tosað um, at Faðirin svarar honum 
ikki aftur, men sigur: „Sonur mín, sum 
var deyður, er vorðin livandi – farið og 
gevið honum nýggjan klædning, ring 
á hondina og nýggjar skógvar“. Og 
eg trúgvi, at Faðirin ikki svaraði hon
um, sum var deyður, men talaði til 
tann persónin, sum var vorðin livandi. 
T.v.s. at orð sonarins um ikki at hava 
uppiborið, hoyrdu ikki heima til tann 
nýggja persónin, men til tann gamla 
persónin – sum jú var deyður.
 Kæru systkin – hetta er tað, sum 
Andin kallar okkum at arbeiða við 
saman og hvør sær. Eg má sleppa 
mær av við gamla menniskjað, tí í 
eyg um Harra míns og Faðir míns er 
gamla menniskjað deytt; tað er jarðað 
í dópinum, og í dópinum reisti Hann 
meg upp aftur til ein nýggjan skapning. 
Jú, vit mugu fyrihalda okkum til, at 
hetta er ikki bara bara – tað er tógvið 
stríð, tí í okkara hugsan og kenslum 
eru vit so fast grógvin í kenslunum hjá 
gamla menniskjanum. Men so mikið 
meira mugu vit taka tað í álvara, og 
venja okkara hugburð til at skilja, at eg 
eri ein nýggjur skapningur; eg eri ikki 
longur ein syndari. Hann reisti meg 

upp til eitt nýtt lív, tað gamla er farið, 
tað er vorðið nýtt – halleluja.
 Í Gal. 6,15 sigur Paulus: Alt varir 
um at vera nýggjur skapningur. Um vit 
ynskja at liva Kristus, so mugu vit liva 
út frá einum nýggjum menniskja – tí 
endurfødda menniskjanum. Ein útsøgn 
sum skurrar all mikið í mínum oyrum 
er: „Eg eri bara eitt menniskja“! Nei tað 
eri eg so sanniliga ikki. Eg var bara eitt 
menniskja áðrenn frelsuna, men frelsan 
er endurføðing, og við at vera føddur 
av nýggjum, er mín samleiki í Kristusi, 
og eg eri so sanniliga ikki „bara“ eitt 
menniskja.
 Kom latið okkum saman fara at 
arbeiða við hugburði okkara viðv. okkum 
sjálvum, so vit av sonnum kunnu lyfta 
høvdið høgt og játta okkara útveljing og 
kall sum kongligur prestaskapur.
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aftur. Tað er Adimora C. Akpu, sum 
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