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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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Eini stór gleðiboð. 

“Óttast ikki; tí sí eg kunngeri tykkum 

eini stór gleðiboð, sum skulu verða fyri 

alt fólkið.” Luk. 2.10. 

Orðið gleði er ofta umtalað í bíbliuni, 

ikki minni enn 132 ferðir í nýggja 

testamenti. Gleðin er ein partur av Guds 

ríkis dýrd, tað at vera ein kristin við 

trúnni á Jesus.  

Í hesi jólatíð vilja vit minna hvønn 

annan á tað ið stendur í Róm.14.17: “tí 

at Guds ríki er ikki eting og drekking, 

men rættvísi, friður og gleði í heilagum 

anda.” Tað er ein ávøkstur av tí arbeiði, 

Guds andi ger í hjørtum okkara tá vit 

vera sannførd, bæði um synd og náði, 

um dóm yvir syndir okkara og 

fríkenning, vegna tað sum Gud gevur 

okkum í Jesusi. Tann gleði sum tá fyllir 

hjartað, er ikki frá okkum sjálvum ella 

umhvørvinum, men einans frá Gudi. 

Hoyr, hvussu væl Jesaja profetur málber 

seg í kap. 12, 2-3: “Sí, Gud er frelsa mín, 

eg eri ekkaleysur og óttist ikki, tí at 

Harrin er máttur og lovsongur mín og 

hann var mær frelsa. Av frelsunnar 

keldu skulu tit oysa vatn við gleði. Vit 

kunnu eisini gleðast um mangt annað. 

Bíblian lýsir tað á hendan hátt: “Annars 

bróður, alt tað sum er satt, alt sum er 

sámiligt, alt sum er rætt, alt  sum er reint, 

alt sum er elskuligt, alt sum hevur gott 

ágiti, eina og hvørja dygd og ein og 

hvønn sóma. havið tað í huga! ( Fil. 4,8) 

Tann gleðin sum hoyrir heiminum til, 

kann so skjótt hvørva. Jólini bera boð 

frá Gudi um eina gleði, sum heldur um 

aldur og allar ævir. Við Jesusi kom 

Guds frelsa til okkara. Tá ið Jesus var 

føddur boðaði eingil Harrans. “Tí  at 

tykkum er í dag ein frelsari føddur sum 

er Harrin Kristus í Dávids staði.” Luk. 

2.11. Lat hetta eisini vera tín gleði. 

Børge Bækgård Pedersen. 

Lea Juul týddi. 
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Andakt 

Einglarnir syngja fyri 

Tá okkurt ringt hendir okkum sum einstaklignar ella felagsskapir, fara vit at 

ivast: Er Guð veruliga góður? Vil hann tað besta fyri menniskjuni, hann 

hevur skapt? Jú, hann er góður við tey, hann hevur góðan tokka til teirra, 

sigur Bíblian.  

Tí hevur Guð gjørt alt, at bjarga menniskjunum frá fylgjunum, sum 

oyðilegging og deyði hava við sær, synd og óreinskapi. Hann sendi tað 

dýrasta, hann átti, sín egna son, til jarðar, og Jesus Kristus gav seg fult og 

heilt fyri okkum. 

Hendan sannleika verða vit ikki liðug við, tá vit hava sæð, hvat hann hevur 

við sær. Tey, sum vilja taka ímóti og trúgva, fáa lut í tí, sannleikin hevur við 

sær.  

Tá verða vit glað og kenna eina ófatiliga jólagleði – alt árið.  

Einglarnir syngja fyri í lovsanginum:” Heiður veri Guði í hægsta himli, og 

friður á jørð, og í menniskjum góður tokki!” (Luk 2,14) 

Gleðilig jól! 

 

Týtt úr bókini: Ikke alene eftir Asbjørn Kvalheim 
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Jólaaftansgestur 

Henda søgan er sonn og fór fram í 

Suðurtýsklandi fyri 200 árum síðani. 

 Jóhann æt ein maður, sum búði 

saman við konu sínari í einari smáttu í 

einum skógi. Hann var kendur 

listamaður og skar út altartalvur til 

kirkjur. Ógvuliga hjartagóður var hann, 

og til hvørji jól skar hann út ymiskt, sum 

hann gav einari familju inni í býnum. 

Hon átti ein stóran barnaflokk. 

 So hendi tað, at hann bleiv ógvuliga 

sjúkur. Fingrarnir kropnaðu inn í 

hondina, og nú fekk hann ikki skorið út 

altartalvur longur. Hann tók hetta róliga; 

men konan gjørdist beisk inn á Gud av 

teirri vanlukku, sum nú hevði rámt tey. 

“Á, Jóhann,” segði hon, “at hetta skuldi 

henda teg. Tú, sum altíð hevur gjørt hitt 

góða og tænt Gudi við evnum tínum. 

Tað kann ómøguliga vera nakar 

miskunnsamur Gud til.” 

 “Skamma teg kona og tala ikki 

soleiðis. Gud er Gud, og tað eru vit, sum 

skulu læra okkum at boyggja okkum,” 

deildi Jóhann. “Lít á Gud og legg teg í 

hendur hansara.” 

 Jóhann fór so at skera út leiku og 

royndi at selja tey inni í býnum. Á henda 

hátt stóðu tey seg so dánt; men einki var 

til avlops. 

 Nú nærkaðust jólini, og Jóhann skar 

út leiku til hin barnaflokkin inni í 

býnum, so sum hann plagdi. Konan 

deildi: “Tú skuldi heldur selt hasi 

leikuni, so vit fingu meir at liva av, enn 

at givið tey burtur. Vit eiga næstan ikki 

bitan at leggja í munnin!” 

 Jólaaftan fór at kava av grimd, og 

satt ódnarveður gjørdist. Tað var heilt 

ómøguligt hjá Jóhanni at fara inn til býin 

at geva børnunum leikuni. “Ikki kann eg 

ætla, hvussu vónsvikin tey eru hetta 

jólaaftanskvøld,” gramdi Jóhann seg. 

“Tey hava ikki tær nógvu gleðirnar, og 

tey vænta, at eg komi.” Men har var 

einki at gera, tað var ikki farandi um 

gátt. 
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 Tá ið ein løta var farin, bankar á 

dyrnar. Hjúnini hyggja hvørt upp á 

annað. Hvør man tað vera, sum gongur 

úti í skóginum sjálvan jólaaftan í slíkum 

ódnarveðri? Jóhann fer gangandi móti 

hurðini at lata upp. Konan rópar á hann: 

“Eitt sigi eg tær, vit eiga ongan mat at 

geva burtur. Vit hava bara ein lítlan 

kjøtbita og eitt sindur av súpan.” 

 Jóhann letur dyrnar upp, og uttanfyri 

stendur ein maður. Jóhann bjóðar 

manninum inn, heingir frakka hansara 

til turkingar, og tá ið hann sær, at 

maðurin er vátur um føturnar, rættir 

hann honum einar heitar hosur hjá sær 

og heingir tær vátu upp at turka. 

 Í Suðurtýsklandi um hetta mundið 

høvdu tey ein sið. Tey borðreiddu altíð 

til eitt fólk fleiri, enn inni vóru. Hesin 

sessurin skuldi vera til Jesus, sum er 

ósjónligur til staðar okkara millum. 

Konan hevði tí borðreitt til trý; men 

meiningin var, at eingin skuldi sita á 

triðja sessinum. 

 Jóhann bjóðar nú manninum til 

borðs, og konan stendur við opnum 

munni; men ikki fær hon mótmælt, tí 

fremmandamaðurin hoyrir jú. Hon oysir 

so súpanina, og nakrir kjøtbitar eru 

eisini í súpanini. Jóhann biður borðbøn 

sum vant, men leggur í kvøld serliga 

dent á, at tey mugu læra at boyggja seg 

og líta á Gud og leggja seg í hendur 

hansara. 

 Meðan tey eta, sita tey og práta. 

Maðurin greiðir frá, at hann hevur verið 

inni í nógvum húsum í býnum. Øll vóru 

tey blíð við seg, góvu sær mat og 

pengar; men eingin bjóðaði sær inn ella 

hevði stundir at práta við hann. Tey 

høvdu øll so nógv um at vera. “Eittans 

húski bjóðaði mær inn og gav sær 

stundir at práta við meg,” segði hann. 

“Hesi fólkini áttu so nógv børn. Børnini 

søgdu, at ein maður plagdi at koma til 

teirra hvørji jól við leikum, sum hann 

sjálvur hevði gjørt, men í ár var hann 

ikki komin, tí veðrið var so ringt.” 

 “Á, eg veit væl, hvørji tey børnini 

eru. Nakað vónsvikin vóru tey, tí eg 

kundi ikki koma,” segði Jóhann. 

 “Nei, tey vóru ikki so vónsvikin, tey 

sóu jú, hvussu veðrið leikaði í, og tey 

væntaðu, at tú fórt at koma um einar 
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tveir ella tríggjar dagar. - Henda 

máltíðin smakkaði mær væl,” endaði 

maðurin. 

 “Íðan, vilt tú ikki hava meir?” spyr 

Jóhann. Konan hvøkkur við; men einki 

fekk hon sagt. “Jú takk,” sigur maðurin. 

Konan tekur borðiskin og fer yvir til 

grýtuna. Tað er eitt sindur eftir av súpan 

á botninum í grýtuni, og nakrir kjøtbitar 

eru eisini Konan hellir grýtuni á og oysir 

uppúr. Tá vaksa eyguni í henni, tí hon 

upplivir eitt undur. Hvussu hon so oysir 

uppúr, minkar ikki í pottinum. 

 Tey seta seg nú aftur at eta og práta, 

og Jóhann sigur frá, hvussu lítið tey 

eiga, av tí at hann er blivin so sjúkur. 

Fingrarnir kropnaðu saman, og hann 

fekk ikki skorið út altartalvur longur, 

men royndi at gera leikur, sum hann 

seldi í býnum at forvinna teimum fyri 

føðina. 

 “Lat meg síggja fingrar tínar,” segði 

maðurin. Og nú fór hann at strúka eftir 

fingrunum á Jóhanni. Jóhann føldi ein 

hita streyma ígjøgnum seg, og fingrar 

hansara rættust út og vóru sum í ungum 

árum. Jóhann var vorðin so púra frískur. 

So vendi maðurin fingrum sínum 

uppeftir. Tá sóu tey, at hann hevði sár í 

lógvunum, og tá vistu tey beinanvegin, 

at fremmandamaðurin var Jesus; men tá 

var hann burtur. Jóhann læt dyrnar upp, 

men kavin lá slættur, eingi spor vóru at 

síggja. 

 Maðurin gjørdist ógvuliga fegin um 

at hava havt Jesus sum gest, men konan 

var illa við. Hon var so púra fyri ongum, 

av tí at hon hevði deilt inn á Gud sjálvan 

um vanlagnu teirra. 

 Men soleiðis sum Jesus var til staðar 

við borðið hjá Jóhanni og konuni, 

soleiðis er hann altíð til staðar hjá 

okkum eisini, hóast ósjónligur. Latum 

okkum ongantíð gloyma tað. 

 

          Skrivað upp eftir Jonu Henriksen.                       Effie Campbell. 
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Gud kallar eisini á teg 

Tey flestu tykkara hava óivað hoyrt 

frásøgnina úr Bíbliuni um hin lítla 

drongin Sámuel. Hann tænti í 

templinum og hoyrdi, at Gud kallaði á 

hann. Sámuel var lýðin og til reiðar at 

gera tað, sum Gud vildi. Tí bleiv hann 

ein stórur profetur og hin besti dómarin, 

Ísrael nakrantíð hevði havt. Hann gjørdi 

alt, hann kundi, at leiða fólkið aftur til 

Gud. 

 

 

 

Einaferð livdi ein kona í Onglandi, sum 

kallaðist Elisabeth Fry. Hon gav Jesusi 

hjarta sítt, tá ið hon var 17 ára gomul. Í 

januar mánað í 1817 vitjaði ein eitt 

kvinnufongsul. Hon bleiv ræðslusligin, 

tá ið hon sá støðuna, sum ráddi í 

fongslunum tá á døgum. Hon sá tær 

vánaligastu umstøðurnar og hoyrdi ýlini 
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og skríggini frá teimum hálvílatnu 

konunum og børnunum. Hon yvirtalaði 

vaktarmenninar at lata seg sleppa inn at 

tosa við tær. Hon sá tær, ið vóru sjúkar. 

Summar lógu á gomlum hálmi, og 

summar lógu á berum gólvi. Ikki vardi 

leingi, fyrr enn hon fekk vinir sínar at 

hjálpa sær at seyma heit klæði til teirra. 

 Elisabeth bar tað so í bandi, at 

børnini fingu skúlaundirvísing. Tá ið 

hon sá, hvussu teir kvinnuligi fangarnir 

flokkaðust um tey, og hvussu 

øvundsjúkar tær hugdu at børnunum, 

legði hon ætlanir um at seta flokkar á 

stovn fyri tær eisini, so tær kundu læra 

at seyma. Fyrr høvdu tær skikkað sær 

sum dýr, nú gjørdust tær róligar og 

lagaligar. Tær arbeiddu saman, og tær 

seymaðu ikki bara til sín sjálvar, men 

eisini til hinar fangarnar. 

 Tað arbeiðið, sum Elisabeth Fry 

gjørdi, minnir meg um orð Jesusar: “Eg 

var nakin, og tit klæddu meg. Eg var 

sjúkur, og tit vitjaðu meg.” Hann greiddi 

frá hesum við orðunum: “Tað, sum tit 

hava gjørt móti einum av mínum 

minstu, tað hava tit gjørt móti mær.” 

 Líka sum Sámuel svaraði Elisabeth 

Fry ja til Guds kall um at arbeiða fyri 

hann. Vegna hennara strev batnaðu 

umstøðurnar í fongslunum, og tær 

strengu reglurnar blivu gjørdar linari. 

 Sámuel og Elisabeth Fry og mong 

onnur lýddu Guds kall. Lurta vit eisini 

eftir Guds rødd? Gud hevur altíð brúk 

fyri onkrum at arbeiða fyri seg. Um Gud 

kallar á okkum, hvat vilja vit so svara 

honum? Kundi tú hugsað tær at arbeitt 

fyri Gud? Tað er so nógv, vit kunnu 

gera. Hygg bara at teimum, sum arbeiða 

fyri Jesus í dag, t.d. læknar, 

sjúkrasystrar, trúboðarar, lærarar o.s.fr. 

Tá ið vit síggja tað góða arbeiðið, tey 

gera, vita vit eitt sindur um, hvussu vit 

kunnu svara Guds kalli. 

                     

Effie Campbell umsetti. 
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Matti Haapoja 

Er hjarta títt kanska sum hin beinfrysti 

bøurin? Soleiðis hevur tað ikki altíð 

verið. Tá ið tú vart barn og ungur, kendi 

tú tað púra øðrvísi har inni í hjartanum. 

Hjarta títt var sum ein undurfullur 

urtagarður, sum summarbøurin í fullum 

blóma. Men har komu so nógvar 

frostnætur í lívinum. Nú er urtagarðurin 

skamfílaður og oyðilagdur, og ikki eitt 

stað, sum hóskar til bústað hjá 

Himmalsins kongi. 

 Matilda Wrede, konan, sum í ein 

mansaldur livdi og arbeiddi fyri 

fangarnar í Finnlandi, kemur ein dagin 

inn í tað fangarúmið, har landsins 

herviligasti brotsmaður, Matti Haapoja, 

situr. Tung jørn eru smíðað um háls 

hansara, hendur og føtur. Eingin veit, 

hvussu nógv lív hann hevur á samvitsku 

síni. Hvørki prestur, dómari ella 

vaktarmanningin hava verið før fyri at 

treingja ígjøgnum ta hørðu brynjuna, 

hann hevur umgyrt seg við. 

 Matti Haapoja verður varur við 

Bíbliuna, sum henda unga kvinnan 

hevur í hondini. Hann fer at háða hana 

og ta heilagu bókina. Hann hevur so ofta 

hoyrt, at hon plagar at siga við 

fangarnar, at orðini í tí svørtu bókini 

galda teir. Men hann, Matti Haapoja, 

veit so vist, hvussu tað ber til. Frúgvin 

Wrede velur frammanundan eini tvey 

skriftstøð, sum hóska til fangarnar, og 

so fyrireikar hon ta taluna, hon ætlar sær 

at halda fyri teimum. “Men um nú eg 

sjálvur blaði upp á eitt skriftstað, vil 

frúgvin so upp á standandi fót útleggja 

tað og vísa, at tað geldur meg?” 

 So blaðar Matti Haapoja upp á 

fyrstu síðu í Bíbliuni, og Matilda Wrede 

lesur stillisliga: “Í fyrstuni skapaði Gud 

himmalin og jørðina. Og jørðin var 

oyðin og ber, og myrkur var yvir 

frumhavinum, og Guds andi lá á 

vøtnunum. Og Gud segði: “Verði ljós!” 

Og tað varð ljós.” 

 “Tann jørðin, sum Gud hevur 

skapað,” segði hon, eftir at tøgn hevði 

verið eina løtu, “er ikki bert jørðin har 

úti við oyðimarkarinnar villu fløtum, 



                                                                           Nr. 8   Desember 2022   73.árið 

 

10 
 

vøtnum og stórum skógum, við trøum, 

urtum og blómum - nei, tað er eisini 

mannahjartað, tað er Mattisa egna 

hjarta.  

 Og tann jørðin, sum er hjartað hjá 

Matti, er eisini oyðin og tóm. Tóm fyri 

alt gott og reint, eymt og kært, fyri friði 

og gleði. Har vaksa ongar blómur, har 

búnast eingin frukt. Hví? Jú, myrkur 

stígur upp úr dýpinum, og myrkrið 

drepur alt lív.     

 Matti hevur eina avgrund inni í 

hjarta sínum - sum vit øll hava ella hava 

havt - og hon er myrkari enn náttin. 

Matti veit sjálvur um hana, torir ikki at 

hyggja niður í tað svarta, botnleysa 

dýpið.  

 Gud segði: “Verði ljós!” og tað varð 

ljós. - Gud kann fylla avgrundina við 

ljósi - hann er hin einasti, sum kann gera 

tað. Um nú Matti ber sítt oydna og tóma 

hjarta við avgrundarmyrkrinum, sum 

drepur alt ljós, fram fyri Gud, tá vil Gud 

siga: “Verði ljós!” Og tað skal henda.” 

 Og Matti græt - græt um seg sjálvan 

og yvir spilta lív sítt. Ísurin bráðnaði. 

Iðranartár eru eitt signað regn yvir ta 

turru jørðina. Men tað er ikki nóg mikið. 

Guds mildu náðistreymar mugu falla 

sum várregn, so at allur ísurin skal 

bráðna, so sáðið kann spíra í 

hjartaakrinum. 

 Títt og mítt hjarta er eisini oyðið og 

tómt, liggur í djúpasta myrkri, til Harrin 

Jesus sleppur at geva tí ljós og hita. Tá 

broytist tað, tá verður tað til ta jørðina, 

har hin himmalski sáðmaðurin kann sáa 

hitt góða sáðið: Guds orð. Tí at granska 

Guds orð, tað hoyrir við til 

fyrireikingina at møta Konginum. 

Annars kann hjarta títt ongantíð gerast 

ein urtagarður, sum blómar honum til 

heiðurs. 

Effie Campbell umsetti. 
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Tú ert ikki heima enn 

"... eg skal búgva í húsi Harrans allar ævir." Sálm. 23,6. V.D. 

 

Hvar er ætlanin, at vit skulu búgva í 

ævinleikanum? Í húsi Harrans. Tað 

merkir, at tann bústaðurin, vit hava í 

løtuni, er bara ein fyribils adressa. "Tí 

at borgaraskapur okkara er á himnum." 

Fil. 3,20. Tí er tað, at vit hava slíkan 

heimlongsul, eftir at hjúnafelagi 

okkara er deyður, eftir boðini vit hava 

fingið um knykilin í bróstinum ella 

blettin á lunganum, ella eftir at okkara 

familja er vorðin syndrað. 

     Lívsins ósemjur og kollveltingar 

hava teirra máta at minna okkum á, at 

henda verð er ikki okkara heimland. 

Vit tosa ikki málið hjá hesari verð 

flótandi. Mentanin her ørkymlar hjørtu 

okkara. Strongdin her gevur okkum 

svøvnleysar nætur. Henda verð lovar 

so nógv, men hevur stórar trupulleikar 

at halda lyftini. Men tað hevur minni at 

siga - vit hava eina ævinleikaadressu, 

sum er skrivað inn í hjørtu okkara: 

"Gud kallaði tykkum til sína ævigu 

dýrd." 1. Pæt. 5,10. 

     Sjálvt um vit hava fest eygu okkara 

upp á himmalin, hevur ferðin hjá 

summum okkara verið long, ógvuliga 

long og baldrut. Vit hava mist 

lívslangar dreymir. Vit hava fingið 

likam, sum ikki kann styðja anda 

okkara, ella hjúnafelaga, ið ikki vil lata 

trúgv okkara um seg ganga, ella 

rokningar, ið fara upp um tað, ið 

stendur á bankabókini, ella 

avbjóðingar, sum sláa beinini undan 

okkum - og vit møðast. 

     Tað kann vera torført at síggja 

málið í ódnini, og hugsanin bara at 

rýma frá øllum freistar okkum. Vit 

vilja so inniliga halda á, men av og á 

tykist leiðin bara so long. Minst tá til 

hetta: Gud hevur ongantíð lovað 

okkum, at ferðin skuldi verða løtt; men 

hann hevur lovað, at tá ið vit koma á 

mál, fer tað at verða undurfult. Latið 

okkum líta á hann. Hann megnar at fáa 

okkum heim. Skjótt fara fótafetini av 

ferðini gjøgnum heimin at verða 

viskað burtur og gloymd í 

veitslugleðini. 

        

     "... et Ord til Dagen                                     Effie Campbell umsetti. 
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