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Samkomuleiðslubólkurin

Jer. 29,11: Tí Eg veit, hvat Eg ætli og 
havi í huga viðvíkjandi tykkum –sigur 
HARRIN – friðarætlanir og ikki van
lukku ætlanir, at geva tykkum framtíð og 
vón.
Gott nýggjár øll somul og øll góð ynski 
tala vit yvir 2023. Mann má siga, at 
nógvar rembingar eru í tíðini, og reint 
menniskjaliga kennast heimstíðindini 
at vera ófrættakend; hugsi um Ukraina, 

veður lagsbroytingar, politiskur ófriður 
og meira afturat runt allan knøttin.
 Eg minnist mammu mína mangan 
siga, at tað eru forferdiligar tíðir, sum vit 
liva í, og at støðan bara versnar. Eg mut
aði sum oftast ímóti, tí eg eri absolutt 
ikki samdur í hesi niðurstøðu. Ein av 
orsøk unum til slíka útsøgn eru allar 
broyt ingar, sum henda í samfelagnum 
og úti í verð; tað gevur ofta kensluna 

eftir svarinum, og gloyma hvørji vit eru 
í Kristi Jesusi, og at vit sjálv ofta eru 
svarið.
 Eg kenni, at heilsan Heilaga Andans 
til okkum viðvíkjandi 2023 er, at vit 
ikki missa fokusið av okkara útveljing 
og kalli, hóast útlitini í heiminum, ja í 
okkara egna landi, peika skeiva vegin.
 Eitt mánakvøld herfyri upplivdu 
vit, at ein persónur á møtinum varð 
møttur so sterkt, at tað broytti hansara 
lívsstøðu, uttan at nakar bað um nakað 
serstakt; Andin bara fylti viðkomandi, 
og tann broytingin er enn halleluja. Og 
hetta er nakað av tí, sum eg kenni fyri 
Filadelfia: At nærvera Guds í kærleikans 
Anda grøðir og reisir mennisku upp, 
so vitnisburðurin um Harrans dýrd 
veks ur og veksur. Og hesa vón havi eg 
fyri komandi ári, at vit meira og meira 

Eitt nýtt ár við 

framtíð og vón!

merkja Guds faðirhjarta millum okkum 
og í okkum, og at teir tilstandir, sum 
eru í Himli, gerast alt meira og meira 
sjónligir, samstundis sum vit liva við 
tíðindum um kríggj, dráp, korr upsión 
og alt tað, sum nú er, har menniskja
andin ræður.
 Til seinast vil eg minna á, at ofta 
hugsa vit, at Gud broytir samfelagið 
omanífrá við Sínari kraft, og eg skal ikki 
avnokta, at tað ber til. Men frelsan er, 
at øll positiv broyting frá tí Himmalska, 
byrjar við mær. Eitt tað seinasta Jesus 
segði, áðrenn Hann fór til Himmals var: 
„Mær (menniskjasyninum) er givið alt 
vald á Himli og á jørð – farið tí út….“ 
Jesus proklameraði, at vit høvdu fingið 
valdið aftur, og útfrá hesi bevístheit, 
broyt ast vit fyri at broyta onnur, og 
soleiðis broytist eitt samfelag. Føroyar 
eru nakað heilt serligt m.a. tí tað eru 
so nógv trúgvandi í Føroyum. Men 
vøksturin í, at Guds ríki er sjónligt, er 
treytaður av, at tey trúgvandi kenna sín 
myndugleika og sína útveljing.
 Eg og tú eru útvald til at fremja í 
verki Guds ætlanir um framtíð og vón 
í 2023. Amen
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Fyrivarni verður tikið fyri, at broytingar kunnu koma í skránna.

av ótryggleika og skapar ótta, men sum 
bert er grundað á broytingar til nakað 
ókent. Ein onnur orsøk til slíka útsøgn 
er grundað á, at í uppvøkstrinum hjá 
mammu míni og fyri so vítt eisini hjá 
mær, er hugburðurin um, at verðin er 
ónd og alt verður verri og óndari.
 Hetta er tó totalur mótsetningur til 
tað, sum okkara Skapari, okkara Faðir 
hevur í huga fyri heimin, fyri okkara 
land, fyri tær og mær – halleluja. 
Profetorðini hjá Jeremiasi vórðu skrivað 
til táverandi Guds fólk (jødarnar), men 
eru ævig orð frá pápa okkara til alt Guds 
fólk, sum eisini fevnir okkum í dag, 
vegna Jesus deyða og uppreisn. Og tað 
gevur eina fantastiska vón og gleði at 
vita, at Skapari himins og jarðar, okkara 
Faðir, hevur friðarætlanir fyri okkum 
øllum til allar tíðir, og hevur í huga at 
geva okkum framtíð og vón. Hetta er 

æviga fyriætlan Guds, og fevnir eisini 
nýggja árið, sum vit júst hava byrjað at 
flyta okkum inn í.
 Profetiskar heilsanir eru ofta kon
trastar til støðuna, sum vit eru í. Hugsa 
um jólaevangeliið. Maria fekk eina 
fantastiska heilsan frá einglinum, um 
at hon skuldi føða heimsins frelsara. 
Men hugsa um umstøðurnar: Við barn 
uttan at vera gift; Jósef, sum ætlar at 
gera tað liðugt; útlit til háðan og ey
mýking o.s.fr. Hetta er ein klassikari 
av tí profetiska orðinum, sum verður 
tala inn í umstøður, har alt sær út til at 
„Tað ber ikki til!“ Ein av lyklunum til 
at hetta gjørdist so, var trúarlýdni hjá 
Mariu: Eg eri tænastukvinna Harrans 
– mær verði sum Tú hevur sagt! Tað er 
ein sannroynd, at tá vit móttaka eina 
profetiska vónarheilsan, so hava vit 
lyndi til at seta okkum niður at bíða 
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