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„Himmal á jørð“
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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

Sunnudagin fyri ólavsøku talaði Regin á 
møtinum, og øll vit, sum vóru til staðar, 
vóru bergtikin av eldhuga og vónríka 
orðinum, sum var borið fram. Vit hava 
í seinastuni tosað um, at vit ikki ynskja 
møtir, men felagsskap, har vit deila 
okk ara hjørtu við hvønn annan; og vit 
merktu tað so sanniliga, at Regin deildi 
sítt hjarta við okkum.
 Ef. 2.6: „reist okkum upp við Hon um 
og sett okkum við Honum í hin himmalska 
heimin, í Kristi Jesusi“. Tíanverri er ein 
hugburður innan samkomulív, sum er 
merktur av, at Guds lívið verður betri 
í morgin ella í Himli; tað er líkasum 
ein gularót, sum vit renna eftir, men 
sum altíð rennur undan okkum. Mín 
sann føring er, at talur og undirvísingar 
um endatíð og Jesu afturkomu, flytur 
okkara fokus frá í dag og til einaferð 

– onkuntíð; og hetta er UTTAN at 
av nokta Jesu afturkomu; men stóri 
spurn ingurin er: Hvar er okkara fokus. 
Boð skapur Jesusar er sera klárur: „Í 
DAG“. Og hetta var m.a. tað, sum 
Regin vísti á, í omanfyri nevnda citati. 
Vit eru í dag sett í tað himmalska, og 
vit liva í dag í sigrinum, sum Jesus vann 
á Golgata. Vit eru í dag, hvør og ein 
sum trýr á Jesus, sett í tað himmalska, 
ikki til flýggjan, men til at liva útfrá 
opinberingini og dýrd ini, sum er í tí 
himmalska. Regin læs skriftorðið, sum 
Jesus læs í Synagoguni, eftir at Hann 
hevði verið í oyðimørkini í 40 dagar, og 
greiddi frá, hvat náðiár Harrans merkir 
útfrá gomlu paktini; og boðskapurin er, 
at vit í dag liva í náðiári Harrans. Tað 
merkir, at alt tað gamla er farið, og øll 
synd, øll ring samvitska, alt sum hevur 

Vit eru í sigrinum beint nú 

(citat: Regin við Skipá)

plágað, er nullstillað, og eitt nýtt lív er 
byrjað. Tað lívið eiga vit í Jesusi Kristi, 
og talsmaðurin Heilagi Andin, er Hann, 
sum virkar tað nýggja lívið fram í okkara 
gerandisdegi. Men alt okkara lív verður 
myndað út frá hugsan okkara, so hóast 
vit eru sett í tað himmalska og hava 
Heilaga Andan íbúgvandi okkum, so ger 
tað ongan mun, um ikki hugsan okkara 
verður ávirkað av Heilaga Andanum; 
sum Róm. 12.2 sigur: Verðið umskapt 
við endurnýggjan sinnis tykkara. Regin 
nevndi eisini týdningin av at kenna sín 
samleika í Kristusi, so hugsanir okkara 
verða broyttar, og kunnu rúma teimum 
ætlanum, sum Gud hevur til okkara. 
„Leggið tykkum tí enn meiri eina við, 
brøður, at gera kall og útveljing tykkara 
føst“ varð eisini citerað. Tað er hetta við 
at hava mál í lívinum, og Gud hevur 
eina ætlan og eitt kall, sum passar inn 
í okkara samleika, og sum gevur Guds 
dýrkan okkara meining. At eiga Heilaga 
Andan gevur okkum lut í tí æviga lív
inum, men vit mugu ansa okkum, so 
okkara lív í Kristusi ikki verður mentað 
uppá tað æviga lívið, tá vit fara frá 
foldum. Nei vit mugu læra okkum at 
liva út frá, at tað æviga lívið er byrjað. 
Við so stórari frelsu, og við so stórum 

arvi, at vit liva í sigrinum ídag, so mugu 
vit leggja ætlanir og hava dreymar fyri 
tí andaliga lívinum, vit liva í dag. Og 
tað er her, at samkomulívið kann gerast 
ein stór hjálp, til at ávirka, vaksa, taka 
ábyrgd, hjálpa o.s.fr., alt meðan vit í 
størri og størri mun gera ávirkan í tí 
dagliga lívinum, allastaðni har sum vit 
virka á arbeiðsplássum, felagsskapum 
v.m. Og so mugu vit fyrst av øllum 
læra okkum at halda lív í dreymunum 
og menna teir í okkara familjulívi. Tað 
hevur so stóran týdning, at samkomulív, 
gerandislív og familjulív eru tað sama, 
so vit ikki liva eitt lív í samkomuni, og 
eitt annað lív uttanfyri samkomuna. 
 Nú vit fara inn í august mánaða, og 
summarferiur fara at halla, vil eg bjóða 
øllum vælkomin til at taka ábyrgd og 
virka í samkomu okkara. Okkum tørvar 
hvønn annan, og samkoman hevur 
brúk fyri tínum íkasti og tínum evnum 
at bera samkomuna komandi arbeiðsár.
 Harrin signi teg og varðveiti teg; 
 Harrin lati andlit Sítt lýsa yvir teg og 
verði tær náðigur; 
 Harrin lyfti ásjón Sína yvir teg og 
gevi tær frið!
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Mánadagur 1. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd/Leiðari: Ása
Lovsongsleiðari: Ingun

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

Møtivertar: Áshild, Linjon og Eyðbjørg
Ábyrgd/Leiðari: Sam
Lovsongsleiðari: Nomi, bólkur I
Uppvørpa: Sólrún
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Dávid
Talari: Tummas J.
Kaffivertar: Áshild, Linjon og Eyðbjørg

Mánadagur 8. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd: Regin
Lovsongsleiðari: Tummas J.

Leygardagur 13. Reingerð: Áshild og co.
Sunnudagur 14. Kl. 11.00 Morgunmøti

Møtivertar: Anton Petur, Fríðbjørn og Fridah
Ábyrgd/Leiðari: Marner
Lovsongsleiðari: Tummas, bólkur II
Uppvørpa: Ása Elisabeth
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Ragnar
Talari: Ása O.
Kaffivertar: Anton Petur, Fríðbjørn og Fridah

Mánadagur 15. Kl. 20.00 Bønarskúlin
Ábyrgd: Regin
Lovsongsleiðari: Ingun

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

Møtivertar: Nora, David og Kári
Ábyrgd/Leiðari: Ása O.
Lovsongsleiðari: Ingun, bólkur III
Uppvørpa: Aron
Ljóðbland: Sjúrður
Tulkur: Høgni
Talari: Alex
Kaffivertar: Nora, David og Kári

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

AUGUST 2022 Leygardagur 27. Reingerð: Morid og co.
Sunnudagur 28. Kl. 11.00

Kl. 11.45
Morgunmøti
Barnamøti
Møtivertar: Noomi, Marner, Helen og Sjúrður
Ábyrgd/Leiðari: Conny
Lovsongsleiðari: Eirikur, bólkur I
Uppvørpa: Eyðfríð
Ljóðbland: Tummas D.
Tulkur: Dávid
Talari: 
Kaffivertar: Noomi, Marner, Helen og Sjúrður

Mánadagur 29. Kl. 20.00 Lovsongs- og forbønarmøti
Ábyrgd/Leiðari: Hildibrandur
Lovsongsleiðari: Ingun

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

� BARNAMØTI ⛹
byrjar aftur 28. aug. kl. 11.45

Nú er summarfrítíðin farin afturum og barnamøtini byrja aftur 28. 
aug. Fyrsti tankin hjá mær, nú eg skrivi hetta er:

Men gøtan, ið hini rættvísu ganga, er lík skínandi ljósi, 
sum verður bjartari og bjartari, inntil hádagur er.

Orðt. 4.18.

Hvat er tað ikki ein forrættur at eiga at geva børnunum tað allar besta.
Vit gleða okkum at byrja aftur og at deila orðið við børnunum.

Heilsan
Conny


