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Jólini - friðsæla ella avbjóðing. 

“Hver juleaften jeg tenner mitt lys, 

da samles vi gamle og unge, 

da hjelpes vi ad Guds ære og pris 

med hjertens glede å sjunge. 

Det er den kjæreste stund jeg vet, 

blant årets triste og tunge.” 
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Soleiðis syngur Landstad. Haldi at 

mong er samd við honum. Einki er 

sum jólini, tey eru í serstøðu. Vit lata 

okkum í tey bestu klæðini, sjálvt um 

vit bara eru saman við familjuni, 

klæðir vit bert høvdu farið í til 

veitslur og tílíkt. Á jólum vilja vit 

helst vera saman við okkara næstu, 

teimum vit eru saman við dagliga og 

hugna okkum. Jú, jólini eru ein 

familjufest baði fyri børnum og 

vaksnum. 

Stutt og greitt, ein friðsæl hátíð - ella 

vit halda at hon átti at verið tað. Ein 

vanlukka kann raka okkum - sjúka 

ella hvat tað kann vera. Tað er dupult 

so svárt um tað hendir á jólum. “ Júst 

nú, beint undan jólum, siga vit”. Vit 

hava saktans loyvi at spyrja hví, tað 

kunnu vit vera samd um. Jólasiðir 

hava sítt virði og vera hildnir í flestu 

heimum. Jól vóru hildin langt áðrenn 

kristindómurin kom. Mitt á vetri, 

hildu forfedrar okkara eina 

gleiðisfest, tí nú bar móti ljósari 

tíðum. Eina fest við góðum mati og 

sterkum drykkum. Men jólini fingu 

eitt annað innihald tá ið Jesus kom. 

Tá skuldi ein hugsa um hann, sum 

kom í heimin sum frelsari fyri okkum 

øll. 

Ein kann undrast yvir, hvussu nógv 

av tí gamla helt áfram í tí nýggja. Tað 

er eitt evnið fyri søgufrøðingar. Men 

vit síggja at jólahaldið framvegis 

inniheldur nógv av tí gamla. Matur 

og drekka, samvera við hugnaði og 

gaman saman við ætt og vinnum. 

Men hvussu halda vit jól? Jósef og 

Maria vóru noydd at fara úr Nasaret 

til Galilæu, til Dávis bygd Betlehem, 

fyri at vera skrivaði í manntal, tí 

keisarin hevði givið boð um tað. Tað 

var ikki rúm fyri teimum í 

tilhaldshúsinum. Einki pláss til tað 

ungu kvinnuna, sum væntaði sítt 

fyrsta barn. Jesus var føddur í einum 

fjósi og lagdur í eina krubbu. Tað var 

eingin romantikkur sum ofta sæst í 

málningum ella jólakrubbum. Einki 

skreyt. 

Frelsari okkara bleiv fátækur tá hann 

var ríkur, fyri at vit við fátækt 

hansara, skuldi vera rík. Hann segði 

frá sær alt, ofraði seg sjálvan og var 

líðin til deyða, ja deyðan á einum 
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krossi. Tað gjørdi hann fyri tína og 

mína skuld, fyri at vit skuldu vera 

frelst. So dýrtkeypt er frelsa okkara. 

Áttu so ikki jólini at veri ein 

avbjóðing fyri okkum? Jú, sannilig. 

Lat jólini vera eina familjufest eina 

gleðihátíð í árinum, bæði fyri ung og 

gomul. Tað er rætt og gott. 

Men lat fyrst og fremst hátíðina vera 

eina avbjóðing til okkum. Hetta 

gjørdi Jesus fyri teg og meg. So stórt 

undur er hent fyri okkara skuld, at 

Guds sonur bleiv menniskja. Øllum 

teimum sum tóku móti honum, 

teimum gav hann mátt til at vera 

Guds børn, teimum sum trúgva á 

navn hansara. 

So skuldi alt lívið verið í hansara 

hondum. Hann gav alt fyri okkara 

skuld. Jólini skulu minna okkum á, at 

vit standa í skuld - í skuld til øll! Gud 

hjálpi okkum at síggja tað hesi jólini. 

Carl Fr. Wisløff. 

Lea Juul umsetti 
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Andakt 
Hann er har 

Georg var byrjaður at ganga í skúla. Men ferðslan og myrkar gøtur á veg í skúla 
gjørdu, at mamman vildi hava, at onkur fylgdi honum í og úr skúla. Hetta fekk 
hon grannakonuna at gera – afturfyri fekk grannakonan eitt sindur av peningi sum 
ískoyti til eftirlønina. 

Tá eitt ár var runnið, fekk Georg frænir av, at grannakonan fekk pening afturfyri 
at fylgja honum í og úr skúla. 

Honum kom til hugs, at hann eins væl kundi fáa gagn av hesum peningi. So hann 
segði við mammuna, at hann kundi fylgja sær sjálvum í skúla, og tískil fáa 
peningin, sum grannakonan fekk. 

Mamman játtaði – við tí treyt, at hann brúkti peningin til jólagávur til systkini. 

Mong ár seinni, spurdu systkini Georg, um hann nakrantíð hevði hugsað um, hví 
mamman altíð var seinni við hús enn hann, tá hann fekk frí. Tað hevði hann ikki. 
Men nú fekk hann frágreiðingina. Eins og ein ósjónlig vernd hevði mamman fylgt 
honum í og úr skúla hvønn dag. Og samstundis kundi hann gleðast um lønini. 

Ein kristin kann á lívsleið síni fara av leið, hóast alt tykist lætt. Hann kann verða 
leiddur burtur frá málinum ella á myrkar gøtur, har hann verður freistaður til 
líkasælu og fráfall frá trúnni. 

Føtur teirra gudrøknu varðveitir hann (1 Sam 2,9) 

Ikki er vist, at vit hvønn dag eru vitandi um, at Guð er við á ferðini. Harafturat 
kann tað kennast, sum um vit megna alt sjálv. Tað kann hanga saman við, at vit 
ikki hugsa um, at lívsins góði byrur og inntøkur, so sum heilsa, familja, matur og 
peningur og nógv annað, eru Guðs vælsignilsi. Latið okkum tí nýta henda dagin 
at hugsa um, hvussu gott tað er , at himmalski faðir okkara er okkum nær. 

 

Sólvá syderbø týtt úr bókini: 99 stykker brød eftir Samuel Roswall.  
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Ein ræðulig vanlukka og ein óvæntaður 
hjálparmaður 

  
Merryann og Flemming Kjær, 
danskir trúboðarar í Kolumbia, hittu 
fyri stuttum tey amerikansku hjúnini, 
Nitu og William Reynolds. Tá segði 
William Reynolds frá hesum sanna 
tilburði, sum Flemming Kjær hevur 
sent heim úr Kolumbia. Frásøgnin 
hevur staðið í “Kirkeklokken”. 
  
Vit vóru á veg heim til Alabama í 
USA í okkara stationcari, sum nú er 
vorðin rættiliga slitin. Kona mín Nita 
og eg hava í nógv ár arbeitt millum 
teir um leið 360.000 kekchi-
indiárararnar í útnyrðshorninum í 
regnskógarøkinum í Guatemala. 
Kekchi-indiánararnir eru 
eftirkomarar hjá teimum kendu 
maya-indiárarunum. Bara ein lítil 
brotpartur er kristin, og mong túsund 
teirra eru uppi í andadýrkan. 
     Vit vóru komin tvørtur um markið 
millum Guatemala og Meksiko eftir 
einum eyrvegi, sum var so smalur, at 
hann bert hevði eitt spor, og 
moldrokið feyk upp í loft. Tá ið vit 
høvdu koyrt í einar tveir tímar og bert 
møtt 2-3 bilum, komu vit til eina um 
leið 200 metra langa brúgv, sum var 
bygd tvørtur um eina gjógv. Tað var 
bara gjørligt hjá einum akfari í senn 
at koyra eftir brúnni, og bilverjan var 

bara nakrar fjalar, sum vóru 
klamsaðar saman. 
     Varisliga, og tó so skjótt vit tordu, 
koyrdu vit eftir brúnni, og so við eitt 
sóu vit ein lastbil, sum kom við 
rúkandi ferð frá hinum endanum av 
brúnni. Lastbilurin helt fram við 
sínari hættisligu koyring og ansaði 
ikki eftir, at vit longu vóru eitt fitt 
petti inni á brúnni og høvdu ongar 
møguleikar at sleppa til viks ella 
bakka. Tað var, sum bilstjórin ikki sá 
okkum, fyrr enn ov seint var. 
     Fyri at sleppa undan einum 
frontalum samanstoyti, koyrdi 
bilstjórin bil sín út um ta veiku 
bilverjuna og bóltaði við buldri og 
braki fleiri metrar niður í hesa turru, 
men grýtutu gjónna. Bilurin bóltaði 
rút fleiri ferðir og varð heilt 
samankroystur, áðrenn hann at enda 
varð liggjandi við botninum uppeftir. 
Tá ið hann einaferð bóltaði rút, varð 
bilstjórin slongdur út úr 
førarahúsinum, og hann fall tungt 
niður millum klettarnar. 
     Alt hendi eftir einari lítlari løtu, og 
vit fóru skundisliga at biðja. 
     Vit turnaðu út úr bilinum at koma 
hesum neyðars manni til hjálpar. Tá 
ið vit funnu hann, hevði hann einki 
vit; men hann var á lívi. Umframt 
skeinur og skøvur hevði hann eitt 
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skrædl í rygginum, sum var næstan 
30 cm langt og 4 cm djúpt. 
     Meðan Nita varð verandi hjá 
honum, koyrdi eg til næstu bygd eftir 
hjálp. Minuttirnir kendust sum tímar, 
men hjálpin kom toluliga skjótt: Ein 
vøruvognur, sum skuldi virka sum 
sjúkrabilur, og tríggir bilar við 
politimonnum. Hetta var óivað øll 
manningin á politistøðini. Hin særdi 
bilstjórin varð førdur til einastu 
læknastovu í bygdini, og vit vórðu 
koyrd til avhoyringar á politistøðini. 
  
Í fangahúsi 
Politimeistarin skuldi sjálvur avhoyra 
okkum, og hann gjørdi stutt av. Við 
stingandi orðum setti hann okkum 
nakrar fáar spurningar; men vit fingu 
ikki høvi at svara. Vit fingu ongar 
møguleikar at geva eina líkinda 
frágreiðing um tað, sum hent var. 
Politimeistarin kvetti okkum av í 
heilum, ilskur og argur. Allir menn 
hansara gjørdu eftir hansara boðum 
og høvdu somu áskoðan sum stjóri 
teirra. Tað var bara eitt rúm, sum 
hoyrdi til sjálva politistøðina, og vit 
kendu okkum fjálturstungin og 
óttafull inni har. 
     So vórðu vit sett inn handan 
rimarnar, einasta fangarúm á 
politistøðini. Tveir kloddutir, 
syvjandi menn sótu har 
frammanundan. 
     Tímarnir gingu, og vit høvdu 
stundir at biðja. Eingin hugsaði um 

okkara tørv á vatni, mati og at sleppa 
á vesi. 
  
Hin fremmandi 
Tá ið klokkan var fýra seinnapartin, 
hoyrdu vit eina rødd, sum vit ikki 
høvdu hoyrt fyrr. Hon kom frá 
rúminum, har vit høvdu verið tikin í 
forhoyr á middegi. Onkur tosaði 
spanskt raðið, men eitt øðrvísi 
bygdarmál enn her á staðnum. Vit 
gjørdust forvitin, av tí at okkurt kent 
var við røddini. Tað var ein rødd við 
gleði og vón, og vit kendu á okkum, 
at hetta mátti vera ein bróðir í trúnni. 
     Nú løgdu vit meira megi í bøn 
okkara. Tá ið nakrir minuttir vóru 
farnir, kom hin fremmandi inn til 
okkara saman við tí meksikanska 
politimeistaranum. 
     Vit ivaðust ikki: Andlitið á tí 
fremmanda lýsti av Kristusi, og sjálvt 
eygnabráið á tí áður so óða 
politimeistaranum var broytt. Hann 
var eyðmjúkur og lítillátin nú. 
     Hin fremmandi fór at tosa við 
okkum. Røddin var fylt við kærleika, 
gleði, friði og vón, og hann tosaði 
enskt raðið við Alabama-framburði! 
     “Vinir! Eg eri komin at hjálpa 
tykkum! Tit sleppa leys! Verið tolin 
og lítið á Harran!” ljóðaði boðskapur 
hansara. 
     Vit prísaðu Harranum í hjørtum 
okkara; men í somu løtu ljóðaðu 
ovursint róp úti í politihølinum. Í 
øllum hurlivasanum gloymdi 
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politimeistarin at lata dyrnar inn til 
fangarúmið aftur, so vit sóu sumt av 
tí, sum fyrifórst har inni. Tað vóru 
glómur í okkum, tá ið vit kendu hin 
illa mannin aftur - tað var 
lastbilstjórin. Hann var fullur av 
lívsmegi og hevði onga skøvu á 
ørmunum ella høvdinum. Her kundi 
bara vera talan um eitt undur, tá ið vit 
hugsaðu um hin illa særda mannin, 
sum varð slongdur út úr bilinum og 
niður í gjónna. 
     “Eg krevji endurgjald,” rópti hann 
á sponskum til politimeistaran. “Eg 
krevji endurgjald!” 
     Hin fremmandi fór við út, og vit 
sóu gjøgnum dyrnar, hvussu hann 
lurtaði og við einum smíli og einum 
eygnabrái fylt við góðsku hugdi at 
meksikanaranum. 
     Vit bóðu, og tá ið bilstjórin tagdi, 
tók hin fremmandi orðið og tosaði 
blídliga við hann á sponskum máli, 
og nú var tað eitt heilt annað 
bygdarmál. 
  
Undurið hendi 
Vit hildu á at biðja. Nakrir minuttir 
gingu, og brádliga fór bilstjórin stillur 
og róligur út úr politistøðini. 
     Politimeistarin kom saman við tí 
fremmanda inn til okkara aftur - hesa 
ferð smílandi, og tað høvdu vit ikki 
hugsað okkum, at hann dugdi. 
     “Tit eru frí og fræls!” vóru hansara 
eggjandi orð til okkara. “Vit hava 

gjørt alt tað, sum neyðugt er. Farið 
avstað við friði!” 
     Vit fingu ikki orðið upp, og tøkkin 
til okkara himmalska Faðir veldi upp 
í hjørtum okkara. 
     Vit søgdu farvæl við 
politimeistaran og ynsktu honum og 
familjuni Guds signing, og vit fevndu 
og tóku bróðurliga tvørtur um henda 
fremmanda og takkaðu fyri hjálp 
hansara. 
     Tá ið vit komu útum, ætlaðu vit 
okkum at tosa eitt sindur meira við 
henda fremmanda, áðrenn vit hildu á 
við ferðini; men hann var horvin. Vit 
fóru inn aftur at hyggja eftir honum; 
men hann var ikki har. 
     Hann var horvin, og vit gjørdust 
greið um, at Harrin hevði sent ein 
eingil at fría okkum úr okkara 
kreppu. Gud hevði ikki bara gjøgnum 
sendiboð sítt hjálp okkum úr okkara 
neyðarstøðu; men hann hevði eisini 
grøtt hin særda lastbilstjóran og 
broytt viðurskiftini og dámin á 
politistøðini. 
     Vit máttu sanna, at tá ið Gud stríðir 
fyri okkum, vinnur hann ein 
fullkomnan sigur. Æra veri navn 
hansara! 
     Blídlig og smílandi politifólk 
høvdu koyrt okkara stationcar fram. 
Teir góvu okkum billyklarnar og 
ynsktu okkum góða ferð. Vit sóu, at 
alt viðførið var órørt. 
     Á veg út úr bygdini prísaðu vit 
Gudi fyri stóra trúfesti hansara, og  
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orðini úr Sálmi 91 komu til okkara: 
“Einki ilt tær henda skal, eingin 
ólukka nærkast tínum tjaldi. Tí 
einglum sínum boð hann gevur teg at 
varða á øllum tínum leiðum. Á 

hondum skulu teir teg bera, at tú ei fót 
tín skal meiða á nøkrum steini. Tú 
treður á slangur og ormar, leyvur og 
drekar traðkar tú niður. Tí at hann 
meg elskar, eg honum hjálpi, eg 
honum bjargi, tí hann kennir navn 
mítt.” (vers 10-14).      Effie 
Campbell umsetti. 

 

 

 
 

 

Øllum lesarum okkara og missiónsvinum burturi og heima verður 
ynskt eini gleðilig jól og eitt av Harranum signað nýggjár við tøkk 

fyri tað farna.  Kirkjuliga Missiónsfelagið 
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