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„Himmal á jørð“

Lovsongur og tilbiðjan
Seinasta mánakvøld í hvørjum mánað

hava vit eitt 
lovsongs og tilbiðjunarmøti

Okkara útsetta heyststevna varð ætlað 
at styrkja okkara relatiónir, og tí var tað 
sera harmiligt at corona enn eina ferð 
fekk spent bein fyri okkara tiltaki. Men 
vit vóna, at vit kunnu taka tað uppaftur 
í november. Ætlaða heyststevnan fekk 
sera stóra undirtøku, og tilmelding til 
døgurðan fór langt uppum tað, ið vit eru 
von við. Hetta var høvuðsendamálið við 
heyststevnuni hesa ferð, ístaðinfyri at 
hava eitt tema at tala útfrá. Hetta fyllir 
rættu liga nógv í okkara hjørtum viðv. 
Filadelfia, at vit ikki bara í orðum, men 
í veruligum felagslívi kunnu praktisera 
eina mentan, sum avspeglar eitt satt 
guddómligt familjulív, sum Guds stóri 
systkinaflokkur.
 Spurningurin er so, hvat vit hvør í 
sær síggja fyri okkum, tá vit tosa um eitt 
guddómligt familjulív; tað kann vera 
ymist hvat vit síggja fyri okkum, og tí 
er tað týdningarmikið, at vit tosa saman 
og finna eina felagsmynd, sum síðani 
kann geva okkum eitt felagsstev móti 
málinum.

 Eitt grundleggjandi element í fam
ilju lívi er kærleikin, og kærleikin er 
tað, sum Paulus kallar „Tað fullkomna 
bandið“, sum bindur okkum saman. 
Vit hava í oktober lagt stóran dent á at 

Samkoman – ein livandi Guds familja!
liva í tí nýggja menniskjanum, og at tað 
gamla menniskjað má doyggja dagliga. 
1. Kor. 13 undirvísir um kærleikan og 
sigur, at kærleikin er langmóðigur, er 
mildur, ber ikki øvund, tilroknar ikki 
hitt illa, tolir alt, vónar alt og breiðir 
yvir alt. Og vit mugu vera vakin og 
síggja, at hetta er ómøguligt at taka 
seg saman fyri at gera; nei vit mugu 
doyggja, kapitulera og reisa okkum upp 
í tí endurfødda persóninum, persónurin 
sum er Heilagi Andin í okkum.
 Í eini familju er tað einki løgi at vera 
ósamd, hava ymiskar áskoðanir, men 
kærleikin tolir at vera ósamd; kærleikin 
vísir virðing eisini fyri teimum, sum 
hugsa øðrvísi. Persónliga eri eg upp
vaks in við at samkomupersónar ikki 
toldu at vera ósamdir. Ósemja gjørdi at 
man helt seg burtur ella byrjaði fyri seg 
sjálvan. Men hetta er nógv broytt fram 
til okkara tíð, og tað prísa vit Heilaga 
Andanum fyri. 
 Vit hava tosað nógv um eina mentan, 
sum vit kalla „Culture of Honor“, 
og sum er tikið úr bókini hjá Danny 

Silk. Vit eru fleiri, sum hava lisið hesa 
hugvekjandi og einastandandi bók, og 
eg vil viðmæla øllum trúgvandi at lesa 
hesa bók. Tað er okkara djúpasti longsul 
at menna eina slíka mentan, sum vit 
kunnu kalla eina himmalska mentan, 
og sum eisini fremur, at vit síggja í 
okkara felagsskapi okkara høvuðsvisión: 
„Himmal á jørð“.
 Eg vil enn eina ferð peika á týdningin 
av at liva útfrá Andans menniskja innaní 
okkum, tí annars verða vit ikki før fyri 
at praktisera eina himmalska mentan. 
Hygg upp á bróðir tín útfrá Andans 
kærleika, tí kærleikin fjalir fjøld synda. 
 Eg signi teg at vinna fram til eina 
samkomu, sum í veruleika er ein livandi 
Guds familja.
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Mánadagur 1. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd: Anna
Lovsongsleiðari: Tummas J.

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

Kl. 11.45
Morgunmøti
Sunnudagsskúli
Møtivertar: Majbritt, Anton Petur og Fríðbjørn
Leiðari: AnnaMay
Lovsongsleiðari: Nomi, bólkur I
Uppvørpa: Ása Elisabeth
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Dávid
Talari: Mariann
Kaffivertar: Majbritt, Anton Petur og Fríðbjørn

Mánadagur 8. Kl. 19.00 Felagsbøn í Vágum
Leygardagur 13. Reingerð: Áshild og co.
Sunnudagur 14. Kl. 11.00

Kl. 11.45
Morgunmøti við breyðbróting
Sunnudagsskúli
Møtivertar: Nora, David og Kári
Leiðari: Sólrún D.
Lovsongsleiðari: Nomi, bólkur II
Uppvørpa: Eyðfríð
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Høgni
Talari: Alex
Kaffivertar: Nora, David og Kári

Mánadagur 15. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd: Ása O.
Lovsongsleiðari: Jacobina

Leygardagur 20. Reingerð: Mariann og co.
Sunnudagur 21. Kl. 11.00

Kl. 11.45
Morgunmøti
Sunnudagsskúli
Møtivertar: Noomi, Marner, Sjúrður og Hellen
Leiðari: Mariann
Lovsongsleiðari: Tummas J., bólkur III
Uppvørpa: Aron
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Ragnar
Talari: AnnaMay
Kaffivertar: Noomi, Marner, Sjúrður og Hellen

Mánadagur 22. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd: AnnaMay
Lovsongsleiðari: Tummas J.

NOVEMBER 2021 Leygardagur 27. Reingerð: Morid og co.
Sunnudagur 28. Kl. 11.00

Kl. 11.45
Morgunmøti við breyðbróting
Sunnudagsskúli
Møtivertar: Merlie og Linda
Leiðari: Sam
Lovsongsleiðari: Nomi, bólkur I
Uppvørpa: Ragnar
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Ragnar
Talari: Sam
Kaffivertar: Merlie, Linda og Ruby

Mánadagur 29. Kl. 20.00 Lovsongs- og tilbiðjanarmøti
Ábyrgd: Hildibrandur
Lovsongsleiðari: Jacobina

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

Góða samkomufamilja 
Nú Coronafarsóttin ger um seg aftur, gjørdu leiðslurnar í Filadelfia og húsinum 
Vón av, at útseta heyststevnuna til 1921. november. 
 Evnið fyri stevnuna er relatiónir, so verða vit noydd at avmarka heyststevnuna, 
verður stevnan helst stytt til sunnudagin 21. november, har talan gerst um ein 
samkomufamiljudag við døgurða og hugna. 
 Okkara Himmalski faðir ynskir tætta relatión við okkum og í myndini av 
okkara relatión við okkara Himmalska Faðir, er tað okkara ynski, at relatiónirnar 
í samkomuni eru sterkar og sunnar. Somuleiðis tær relatiónir, sum vit hava við 
aðrar samkomur, tískil ætla vit, at um heyststevnan skal avmarkast, at vit gera 
sunnudagin 21. november til ein serstakan samkomudag, har vit hava fokus á 
relatiónirnar millum okkum í samkomuni, umframt relatiónina við samkomuna 
Vón í Skopun.
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