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Jesus og jól 

Jólini standa fyri durum. Vónandi bíðar 

okkum gávur, góður matur, hugni saman 

við familju og vinum – og ikki minst 

karamellur. Vit fara at hoyra um 

Jesusbarnið, ið bleiv føtt í einum fjósi í 

Betlehem. Um hvussu hirðarnir sóu og 

hoyrdu ein herskara av einglum, sum bóru 

boð um, at Jesusbarnið var føtt. Um teir 

vísu menninar, sum fylgdu stjørnuni, og 

harvið funnu fram til fjósið, og góvu 

barninum gávur. Ja, angin av holukøkum 

og kleynum byrjar skjótt at gera um seg. 

Góði jólahýrurin og kenslan av vælveru 

sníkir seg inn. Jólini eru nú ein góð tíð.

Øllum lesarum okkara og missiónsvinum burturi og heima verð ynskt eini 
gleðilig jól og eitt av Harranum signað nýggjár við tøkk fyri tað farna. 
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Eg haldi, at tað er gaman í, at vit kunnu 

hugna okkum, fáa góðan mat og gávur. 

Tað er eisini deiligt, at vit kunnu njóta 

felagsskapin við onnur menniskju, og at 

tann góði jólahýrurin ræður, og húsini 

verða pyntað við perum og ljósum. 

 

Tó mugu vit ikki gloyma tað, sum liggur 

aftanfyri, og er grundarlagið fyri, at vit 

halda jól. Guð hin alvaldi gjørdist 

menniskja. Vit lesa í Fil 2,6, at Jesus ikki 

roknaði tað fyri rán, at vera Guði líkur. 

Hann helt ikki fast í rætt sín til at stíga 

fram í veldi, tó at hann hevði lut í 

guddómligari náttúru, og frá ævum var 

Guðs einborni sonur. Hóast hann var 

skapari himins og jarðar, so læt hann seg 

blíva sum ein av okkum skaptu - eitt 

menniskja. Hann avklæddi seg Guðs 

mynd á tann hátt, at hann ikki trein fram í 

dýrdleika, men sum ein tænari. Hann 

hevði tænaramynd. Man átti at vænta, at tá 

Guð sjálvur skuldi vera føddur inn í henda 

heim, so bleiv hann føddur sum ein ríkur 

prinsur av fínastu kongligu ætt. Men so 

varð ikki. Hann føddist í einum fjósi. Og 

tað angaði ikki av roykilsi, men luktaði av 

tøðum og øllum tí, sum eitt fjós nú 

einaferð luktar av.  

 Nú hugsar onkur kanska, at tað er 

”vánalig timing”, at eg bróti niður okkara 

romantisku hugsanir og ímyndir av, 

hvussu alt gekk fyri seg, tá Jesusbarnið 

varð føtt. Tað er púra beint, at tað er 

”vánalig timing”, í øllum førum um jólini 

snúgva seg um gávur, hugna, gávur, góðan 

mat, gávur, jólamenn, gávur, jólatræ, 

gávur o.s.fr. Men hetta er – ella átti í 

øllum førum ikki verið – høvuðsorsøkin 

til, at vit halda jól.  

Nei, jólini snúgva seg um Guð. Um, 

hvussu hann opinberar seg í sínum 

mótsetningi. I Jes 9,6 lesa vit:  

 Tí at barn er okkum føtt, sonur 

okkum givin, og á herðum hans skal 

høvdingadømið hvíla; navn hans skal 

verða kallað undur, ráðgevi, veldigur 

Guð, ævinnar faðir, friðarhøvdingi.  

 

 

http://www.bibelselskabet.dk/farbib/web/es/ch9/v6.htm
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Eitt lítið barn varð borið í heim í einum 

fjósi. Hann vaks upp undir trongum 

korum. Hann arbeiddi fyri pápa sín sum 

timburmaður. Alt sítt lív tænti hann 

øðrum. Men hetta barnið, sum í heimsins 

eygum var fyri lítið og onki at rokna -  

hann er eitt undur. Tað er eitt undur, at 

hann er bæði Guð og menniskja 

samstundis. Hansara upphav er eitt undur. 

Jesaja 9,14 sigur: Tí skal Harrin sjálvur 

geva tykkum tekin: Sí, moyggin verður við 

barn og føðir son, og hon kallar hann 

Immanuel.   

Maria var moyggj, tá hon átti Jesus. Í 

trúarjáttanini siga vit, at Jesus var gitin av 

Heilagum Anda. Hetta er eitt undur í sær 

sjálvum. Hann varð til, hóast Maria ikki 

hevði verið saman við nøkrum manni. 

Hann gekk runt á jørð og gjørdi mong stór 

undur. Sjúk blivu grødd, svong fingu at 

eta og fólk blivu frelst. Ja, alt lív hansara,  

deyði og uppreisn hansara var ein long røð 

av undrum.  

Hann er okkara ráðgevi. Í Heb. 2,18 

stendur: Tí at við tað at hann hevur liðið, 

av tí at hann sjálvur varð freistaður, kann 

hann koma teimum til hjálpar, sum verða 

freistað.  

Hann hevur sjálvur liva eitt menniskjalív, 

og kann tískil hjálpa okkum í okkara lívi. 

Tá vit verða freistaði av syndini, tá kunnu 

vit koma til Jesusar, sum sjálvur er blivin 

freistaður, og fáa hjálp hjá honum. Hann 

kann hjálpa tær í tíni støðu. Og hann 

brennir fyri at hjálpa tær. Góði lat hann 

hjálpa. Tí hann vil og kann. Hvat tú berjist 

við, veit eg ikki. Men Jesus veit, og hann 

er mentur at hjálpa. 

Í Jes. 11,2 stendur: Og andi Harrans skal 

hvíla yvir honum, andi vísdóms og vits, 

andi ráðs og kraftar, andi kunnskapar og 

ótta Harrans.  

Ráð Jesusar eru ikki bert í orðum, men í 

Andans kraft. Jesus er orkan, sum ger at 

vit kunnu liva í heiminum sum kristin. 

Tað er ikki soleiðis, at Jesus hevur frelst 

okkum, og so er tað upp til okkum at liva 

tað kristna lívið í egnari styrki - lívið í 

heilaggering. Nei, Jesus er bæði okkara 

rættvísi og okkara heilagleiki. Tað er 

evangeliið um hansara verk á krossinum, 

sum gevur okkum styrki at liva sum 

kristin. Vit liva í syndanna fyrigeving; 

syndin hevur ikki longur vald á okkum, 

hon kann ikki longur gera okkum sek 

yvirfyri Guði.  

Barnið er veldigur Guð. Í Dan 7,13 er Guð 

umtalaður sum hin gamli, men nú er hin 

veldigi Guð eitt barn. Barnið, sum bleiv 

føtt í fjósinum, er veldigur Guð. Hann 

hevur styrki og mátt til at føra út vilja sín. 

Við 300 monnum kundi hann ígjøgnum 

Gideon frelsa Ísrael frá einum heri uppá 

135.000 mans. Hann kann frelsa tey 

hjálparleysu. Einans Guð sjálvur hevur 

mátt at frelsa ein neyðarsligan syndara 

sum meg. Bert við at geva seg sjálvan, 

kundi frelsan koma upp í lag. Hann vann á 

synd, deyða og djevli, við at geva seg 

sjálvan sum eitt offur fyri syndina. Hann 

tók ta revsing, sum vit áttu at fáa. 

 Ævinar faðir. Barnið er faðir. Hann 

ræður ikki við harðskapi, men er ein 

veldigur og elskandi Guð, sum sýnir 

kærleika móti børnum sínum. Hesin 

kærleikin er ævigur, tí upphavið er í Guði 

sjálvum. Neyvan fæst betri kærleiksbræv 

enn Joh 3,16: Tí at so elskaði Guð heimin, 
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at hann gav son sín, hin einborna, til tess 

at ein og hvør, sum trýr á hann, ikki skal 

glatast, men hava ævigt lív.  

 Jesus bleiv givin sum offur fyri 

okkara syndir, tí Guð Faðir ynskir 

felagsskap við okkum, sínar elskaðu 

skapningar. Ikki bert felagsskap ímeðan 

vit liva her, men ein felagsskap, sum 

røkkur heilt inn í ævinleikan. 

  Barnið er friðarhøvdingi. Tað 

hebraiska orðið fyri frið er shalom, sum 

kann umsetast til harmoni. Jesus er 

frelsarin, sum tekur sær av øllum 

menniskjanum. Hann er ikki bert 

áhugaður í tínum andaliga lívi, men eisini 

tínum gerandisdegi, tínum arbeiði og tíni 

dagligu stúran. Hann ynskir at hava pláss í 

øllum lívi tínum, og koma við sínum friði 

og kærleika til tín. Men størst av øllum er, 

at hann hevur vunnið okkum frið við Guð. 

Vit, sum í okkum sjálvum áttu at rakast av 

Guðs vreiði og dómi - okkum hevur Jesus 

vunnið frið. Hann fór sjálvur inn undir 

vreiði Guðs, tá hann hekk á krossinum. 

Hann tømdi Guðs vreiðibikar, so vit ikki 

skulu verða rakt av vreiðini um ævir. Tá 

Sátan vil ákæra okkum fyri okkara synd, 

so mugu vit siga; ”Tú, Sátan, tosar við 

skeivan persón! Jesus hevur tikið allar 

mínar misgerðir á seg, so tað er hann, tú 

mást tosa við!” Tá missur Sátan sít vald, 

og má fara avstað. Mín trúgv er ein fingur, 

sum peikar á Jesus, tá Sátan vil ákæra 

meg.    

Jesus vann sigur við at tapa. Tá Jesus 

doyði á krossinum, hildu teir skriftlærdu, 

farisearirnir og øll tey, sum ynsktu Jesus 

deyðan, at tey høvdu vunnið, og Jesus 

tapt. Soleiðis kundi tað eisini lættliga 

tykjast, men nakað hendi á triðja degi. 

Jesus reis upp úr grøvini. Sigurin, Jesus 

vann, var so stórur, at enn ikki deyðin 

kundi halda hann bundnan. Hann reis upp 

úr grøvini, og eftir at hava víst seg fyri 

lærisveinunum og mongum øðrum, fór 

hann til himmals. Guð upphevjaði hann og 

gav honum navnið yvir øllum nøvnum.  

 Hvørt einasta menniskja skal fyrr 

ella seinni ásanna, at Jesus er Harrin, og 

tilbiðja hann. Mær er fortalt um eina 

hending, ið fór fram í Danmark. Einaferð 

høvdu nøkur fólk skipað fyri einum møti. 

Til hetta møtið høvdu tey fingið prentað 

nøkur sanghefti. Millum annað var 

sangurin ”Nú ringja klokkur jólafest” við. 

Tó var ein feilur komin í tekstin. Í staðin 

fyri ”Kom Jesus vær vor hyttegæst” so 

stóð ”Kom Jesus vær vor hyggegæst”. Tað 

er himmalvíður munur á, um Jesus er 

okkara hyttegæst ella hyggegæst. Fyri 

mong fólk er Jesus bert ein persónur, sum 

er við til at skapa hugna á jólum. Saman 

við nissum, jólamanninum, gávum og 

góðum mati, so er Jesusbarnið ein partur 

av hesum showinum, sum skal til, fyri at 

jólini verða hugnalig. Men einaferð skulu 

øll fólk ásanna, at Jesus ikki er ein figurur, 

sum skapar hugna, men at hann er Harrin. 

 Tá Jesus kom fyrstu ferð, kom hann 

í veikleika, í eyðmjúkleika, sum eitt 

útskot, ein, man ikki roknar við. Tá Jesus 

kemur aftur aðru ferð, verður tað í 

dýrdleika, veldi, styrki og hátign. Tá skulu 

øll ásanna, at Jesus er Harrin. Øll skulu 

boyggja knø fyri honum og prísa honum. 

Tey, sum í hesum lívi ikki trúðu á hann, 

tey verða rakt av Guðs vreiði og æviga 

dómi, meðan tey, ið trúgva á hann, skulu 

fáa tað æviga lívið í Paradísi. 

                                           Silas Olofson 
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Jóla- og nýggjársheilsan 

 

Nú árið er farið at halla, ynskir Kirkjuliga 

Missiónsfelagið at heilsa øllum 

missiónsvinum. 

 

Arbeiðsuppgávurnar eru nógvar, bæði úti og 

heima. Ígjøgnum Norea Radio Danmark 

stuðla vit kristiligum útvarpssendingum til 

Kina og Kirgisistan. Í Turkalandi stuðla vit 

arbeiðinum millum flóttafólk. Heima í 

Føroyum eru eisini fleiri greinar: Blað, 

summarstevnan, ársmøti og møtir kring landið 

annars.  

 

Uttan ein skara av trúgvum missiónsvinum, ið 

virka við, biðja og stuðla peningaliga, hevði 

alt hetta ikki verið møguligt. Tí siga vit 

hjartans tøkk fyri allan stuðul. Gud signi 

tykkum øll og familjur tykkara. 

Men missión kostar. Tí biðja vit allar 

missiónsvinir um framhaldandi góðan stuðul. 

Gávur kunnu setast á kontu nr. 9181-

495.337.3 í Eik – Banka ella  nr. 6460 – 

4950536 í Føroya Banka.  Til ber eisini at 

stovna sjálvvirkandi flyting í peningastovni, 

har ein gevur eina fasta upphædd eftir egnum 

vali hvønn mánað.  

 

Takk fyri, øll somul! 

 
Kirkjuliga Missiónsfelagið 
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Tann hvíta rósan 
 

 
 

 

 

Tað, ið eg her fari at endurgeva, hevur ein 

evangelistur í London sagt mær. Eg fari at 

royna sum best at brúka hansara egnu orð.  

 

Summarið var farið at halla. Eitt kvøldið í 

skýmingini gekk eg fram við ánni Themsen á 

veg til samkomuhúsið, har eg skuldi tala, tá 

ein undarlig kensla fekk tak á mær. Eg gekk 

spakuliga, steðgaði so á eina løtu og hugdi 

niður í ánna. Eg hugsaði um, hvat hesin 

áarbakkin ígjøgnum øldir hevði verið vitni til. 

Viðhvørt kunnu slíkir tankar gera meg 

kenslubornan, men í kvøld øktu teir bara mítt 

tunglyndi. Hvussu mong av teimum 

túsundtals menniskjum, sum í øldir høvdu 

gingið her, høvdu kent tann hjartafrið, sum 

bert Gud kann geva, hugsaði eg. Hvussu 

nógvir av íbúgvunum í London,  høvdu 

upplivað frelsu sálanna í kvøld?  

 

Eg fór til gongu, tí nú nærkaðist møtitíðin. Tá 

var eg brádliga varur við eina unga kvinnu, 

sum reisti seg av einum beinki og kvikliga fór 

gangandi móti áarbakkanum. Tað var okkurt 

við atferð hennara, sum gjørdi meg bangnan, 

so eg skundaði mær ímóti henni. - Steðga! 

Segði eg róliga. Hon hvakk við, meðan hon 

hugdi rundan um seg. Tað sást týðiliga at 
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fjáltur var á henni. Kanska var hon rýmd 

undan onkrum. Hon var í myrkum klæðum, 

bleik í andliti, og eyguni søgdu frá djúpastu 

sorg og vónloysi. 

 

Eg varð illa við, sjálvt um eg í mínum arbeiði 

var vanur við slíkt millum tey ólukkuligu í 

samfelagnum. – Orsaka, at eg sum ein 

fremmandur tosi við tygum, segði eg, - men 

eg eri prædikumaður og á veg til húsini har 

yviri. Tygum eru ólukkulig og í neyð. Koma 

tygum ikki við á møti í kvøld? Kanska er 

onkur har, sum kann hjálpa tygum? 

 

Tá eg nevndi orðið prædikumaður, var tað 

sum eitt skýggj fall yvir andlit hennara, og 

hon segði vanvirðisliga: - Nei, eg komi ikki 

við. Eg vil onki hava við religión at gera. Lat 

meg fáa frið! Fyrr um dagin hevði eg vitjað 

nøkur vinfólk. Tá ið eg fór, fekk eg eina hvíta 

rósu frá teimum. Eg plagdi ikki at ganga við 

einum blomstri í knappholinum, men nú festi 

eg tað í har. 

 

Eg skilti ikki hví, men knappliga tók eg 

rósuna úr knappholinum og rætti henni hana. 

Ein løgin atburður, hugsaði eg, men eg tordi 

ikki at vera ólýðin ímóti áminningini, eg 

hevði fingið. - Vilja tygum ikki taka ímóti 

hesi rósuni? Spurdi eg. – Kanska hon kann 

minna tygum á, at í samkomuhúsinum eru 

fólk, sum vilja hjálpa tygum? Hon fór aftur 

eftir hali, sum um at eg hevði sligið hana. – 

Nei, nei, suffaði hon, men til mína undran 

rætti hon hondina fram og tók  rósuna. Eg sá, 

at hon táraði. Nú mátti eg fara, men áðrenn eg 

fór, bað eg hana einaferð enn koma á møti. 

 

Á møtinum kundi eg ikki lata vera við at 

hugsa um tað, sum mær hevði verið fyri. Eg 

hevði sæð eitt menniskja í djúpastu sálarneyð. 

Eg vildi so fegin hjálpt henni inn á tann rætta 

vegin, sum førir til frelsu og frið. Tá ið eg var 

liðugur at tala, sá eg ta ungu kvinnuna, sum 

eg hevði tosað við, sita aftarlaga í salinum. Eg 

varð glaður, so var hon kortini komin. Kanska 

kendi hon Guds kall. Tað var hann, sum hevði 

mint meg á at tosa við hana. 

 

Møtið var liðugt, og fólk vórðu boðin at koma 

fram. Eg sá hana reisa seg kvikliga og fara 

fram. Hon byrjaði at tosa, steðgaði á eina løtu, 

men helt so fram. Hon var helst ikki greið um, 

at samkoman sat í spenningi og lurtaði. - Eg 

eri biðin um at koma til Jesus í kvøld, og tað 

vil eg. Halda tit, at hann kann frelsa ein slíkan 

syndara sum meg? Spurdi hon grátandi. Men 

áðrenn nakar fekk svarað, segði hon: - Eg 

ætlaði at loypa í ánna í kvøld, tí eg kundi ikki 

halda fram við tí lívinum, ið eg havi livað í 

fimm ár. Eg var til reiðar at leypa útí, tá ið 

hesin maðurin steðgaði mær og bað meg 

koma higar. Eg segði nei, men so gav hann 

mær eina hvíta rósu. Í fyrstuni vildi eg ikki 

taka ímóti henni, hon var ein ímynd um 

nakað, ið eg hevði mist. Men eg mátti taka 

ímóti henni. Hon líktist júst rósuni, sum 

mamma gav mær, tá ið eg fór heimanífrá fyri 

fimm árum síðani. Hetta var hennara 

yndisblóma.  Tá eg tók ímóti rósuni í kvøld, 

hoyrdi eg røddina á mammu, tá hon segði 

mær farvæl: “Elin, barn mítt, eg bangin fyri, 

at tú fert frá mammu tíni ímóti hennara vilja 

og út í eina synduga verð og eitt syndafult lív. 

Tá ið tú ert langt burturi og sært eina hvíta 

rósu, minst tá til rósuna, sum mamma tín gav 

tær. Nátt sum dag vil eg biðja Gud um at 

senda teg frelsta heim aftur.” 

 

- Henda reina hvíta rósan gav mær nakað at 

hugsa um í kvøld. Eg visti, at nú mátti eg 

finna vegin til frelsu, um so er, at hann er opin 

fyri mær. Halda tit, at hann leggur nakað í ein 

slíkan syndara sum meg? Tað var ikki torført 

at svara hesum spurningi. Komið, latum 

okkum fara fyri rættin, sigur Harrin. Um 

syndir tykkara eru sum skarlak, kunnu tær 

verða hvítar sum mjøll; um tær eru reyðar 
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sum purpur, kunnu tær verða hvítar sum ull.” 

Jesaja 1.18. Tí at so elskaði Gud heimin, at 

hann gav son sín hin einborna, til tess at ein 

og hvør, sum trýr á hann, ikki skal glatast, 

men hava ævigt lív.” Jóh. 3,16. Hon lurtaði 

væl eftir, meðan vit lósu hesi og onnur 

skriftstøð fyri henni. Men so brast hon útúr at 

gráta og fall á knæ. Hon reisti seg upp sum 

ein nýggjur skapningur í Kristi Jesusi. Fyrsta 

ynski hennara var at fara heim til mammuna. 

 

..........Árini gingu, greiðir evangelisturin frá, 

men henda kvinnan, sum ætlaði at beina fyri 

sær, livir saman við Gudi og vitnar um Jesu 

frelsandi mátt. Hon takkar altíð Gudi fyri eina 

hvíta rósu, sum ein fremmandur maður gav 

henni. 

 

Anne Hazeton 

Lea Juul týddi 

 

 

 

Tí at tykkum er í dag ein frelsari føddur, sum er Harrin Kristus í Dávids staði! 

Lukas 2, 11 

 

 
 

 
Astronaturin, James Irwin, 1930 – 1991, var 

áttandi maðurin á mánanum. Hann segði 

einaferð: “Tað hevur meiri at siga, at Jesus 

Kristus hevur sett sínar føtur á jørðina, enn at 

menniskju hava sett sínar á mánan. 

Tað eru hend stór framstig seinastu hundrað 

árini. Hugsa bara um samferðslu og 

læknafrøði. Har tað fyrr tók dagar og vikur at 

ferðast ímillum, tekur nú nakrar tímar. Tann 

heilivágur, sum vit í dag taka sum eina 

sjálvfylgju, áttu okkara forfedrar ikki, og 

doyðu.  Vit eiga at fegnast um framstigini. 
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Vit skulu ikki blanda saman, men øll okkara 

framstig blikna móti tí størsta undrinum 

nakrantíð, at Guð gjørdist menniskja.   ..... 

hann (Jesus) , sum, tá ið hann var í Guðs 

mynd, ikki helt tað fyri rán at vera Guði líkur, 

men avklæddi seg  hana, í tí at hann tók á seg 

tænara mynd  og gjørdist monnum líkur.  

Filipbr. 2, 6 – 7. Hansara fótaspor, frá krubbu 

til kross, kunnu menniskju ikki vinna á, 

hvørki við at fara upp á Mars ella aðra staðni. 

Tey hava fingið týdning fyri millónir av 

menniskjum. Tí hann gjørdist fátækur, fyri at 

vit skuldu gerast rík. Eitt ríkidømi, sum varir 

ævigt. Hann gav sítt lív, fyri at vit ikki skulu 

glatast, men  í trúnni á hann hava  ævigt  lív. 

Hann varð til á serligan hátt. Mamma hansara 

Maria, gjørdist við barn við Heilagum Anda. 

Hvørki áðrenn ella aftaná, er barn vorðið til á 

tann hátt.  

Maria var trúlovað Jósefi, og hann varð 

roknaður hansara juridiski pápi. Men hann 

kom henni ikki nær, fyrr enn hon hevði átt 

Jesus, so hon var jomfrú, tá ið hon føddi 

hann; tey fingu so børn seinni. Tí var Jesus 

bæði Guð og menniskja.  

Tað var neyðugt. Guð - annars var hann ikki 

frelsarin. Og tað var eisini neyðugt, at hann 

var menniskja, tí annars umboðaði hann ikki 

okkum. Men tað gjørdi hann í lívi , deyða og 

uppreisnini. Tað var fyri okkum. 

Vit hava torørt við at skilja hetta. Men legg 

merki til, at Jesus, tá ið hann steig alment 

fram, ikki nýtti sín guddómleika upp á seg 

sjálvan; Tá ið hann hungraði, gjørdi hann ikki 

steinar til breyð.  Á krossinum steig hann ikki 

niður. Men hann brúkti bara sín guddómleika, 

tá ið tað galt onnur. Hann grøddi og gjørdi 

undur, øðrum at gagni. Hann var Guð og 

menniskja - okkara frelsari. 

Gleðilig jól. 

 

Jóhan Henriksen 

 

Hava tit hoyrt tað? 

 

 
 

Andrew Jackson Whittaker Junior, vann 314,9 

milliónir dollarar í lotto í West Virginia! Ella 

hava tit kanska als ikki hoyrt um tað? Flestu 

góðu tíðindi vit hoyra, eru ikki fyri øll. Fyri 

meg ger tað ikki nakran ávísan mun, um 

Andrew Jackson Whittaker vann hasar 314,9 

milliónirnar. Eg fái ikki ágóða av tí. Tí eru tað 

sum so ikki góð tíðindi fyri meg. Á henda hátt 

eru flestu góðu tíðindi bert fyri nøkur fá. 

Kortini má eg siga, at vit sjálvandi kunnu 

samgleðast við øðrum um tað, sum eru góð 

tíðindi fyri tey, og hetta er ein stór gleði í sær 

sjálvum.  

 

Tó eru eini tíðindi, ið er góð tíðindi fyri øll. Í 

jólaevangeliinum eftir Lukas hoyra vit, at ein 
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eingil sigur við hirðarnar, at hann kunnger 

eini gleðiboð, sum eru fyri alt fólkið. 

Jólaevangeliið er góð tíðindi fyri øll fólk, til 

eina og hvørja tíð. Tað eru sostatt eisini góð 

tíðindi til júst tín. Hesi tíðindi eru, at okkum 

er ein frelsari føddur, sum er Harrin Kristus í 

Dávids staði! Í Betlehem er ein frelsari 

føddur. Hetta fáa vit útgreinað í Jóh. 1,4-5: 

Hann sigur um Orðið, og harvið um Jesus:  

 

Í tí var lív, og lívið var ljós menniskjunnar. 

Og ljósið skínur í myrkrinum, og myrkrið tók 

ikki við tí.  

 

Evangeliið gevur okkum ævigt lív, og er 

okkara ljós. Hetta er eitt ljós, sum skínur í 

okkara andaliga myrkri. Og tað skal ongantíð 

sløkna. Vit hava fingið ein frelsara. 

 

Longu 700 ár áðrenn Jesus var føddur í 

Betlehem, varð hetta profeterað av profetinum 

Mika, sum skrivar: "Men tú, Betlehem Efrata, 

eina minst av Júda túsundum, frá tær skal tó 

koma hann, sum høvdingi skal vera yvir 

Ísrael; frá forðum er upphav hans, frá 

ævinleikans døgum." Jesus, sum var hjá Gudi 

í fyrstani, bleiv føddur í Betlehem, so sum tað 

var profeterað. Víðari verður Jesus kallaður 

frelsarin. Hetta er ein, sum ger trælir fríar - 

hann hálsfríar, tvs. loysir jarnringin, sum 

trælir høvdu um hálsin.  

 

Um hetta sigur Jesaja, sum virkaði um somu 

tíð sum Mika: "Men hann varð særdur vára 

synda vegna og sundurbrotin vára misgerða 

vegna; okkum til friðar kom revsingin niður á 

hann, og av sárum hans fingu vit heilsubót." 

Hetta er tað týdningarmiklasta at minnast, nú 

vit halda jól. Vit skilja ikki barnið í krubbuni, 

um vit ikki síggja hann í ljósinum frá 

krossinum á Golgata. Sært tú ta lítlu 

barnahondina í krubbuni, so skalt tú hugsa 

um, at hendan hondin varð negld til krossin 

fyri tína skuld!   

Jesus kom at loysa okkara størsta trupulleika. 

Um okkara størsti trupulleiki var 

fíggjarstøðan, so hevði Gud helst sent ein 
búskaparfrøðing. Var tað veðurlagsbroytingar, 

hevði hann sent ein veðurfrøðing, sum kundi 
vegleitt okkum. Men okkara størsti trupulleiki 

er syndin, sum bindur okkum og skilir okkum 

frá Gudi. Synd er í roynd og veru, at vit beina 
Gud av trónuni og seta okkum sjálvi, ella 

okkurt annað, ístaðin. Hetta gera vit hvørja 
ferð vit gera móti hansara orðið - um tað so 

bert er ein óndur tanki. Ja, vit megna ikki at 

æra og elska Gud, so sum vit áttu, tí vit hava 
syndina í okkum. Í Matt. 15,19 lesa vit: Tí at 

úr hjartanum koma út illar hugsanir, 
manndráp, hordómur, siðloysi, stuldur, rangir 

vitnisburðir, spottan. 

 
Hjartað er okkara  trupulleiki. Tað, sum vit 

eru, er okkara trupulleiki. Líka sum tað ikki 
ber til at byggja eini hús úr pappíri, tí tilfarið 

er ov vánaligt, so megna vit ikki at liva uttan 

at synda - tí hjarta okkara er vánaligt. 
  

Og tí sendi Gud ein frelsara. Hetta eru góð 

tíðindi - fyri øll, sum eingilin ber okkum, tí 

vit øll hava syndað. Vit hava øll tørv á 

syndanna fyrigeving. Vit eru fødd sum 

syndarar, sum Dávid sigur í sálmi 51.  

 

Líkamikið hvussu vit hava livað okkara lív til 

og við í dag, so hava vit øll tørv á einum 

frelsara, sum tekur á seg sjálvan okkara skuld, 

og er bót fyri okkara syndir. Jesus tók 

revsingina fyri okkara synd, tá hann hekk á 

krossinum. Tá bleiv hann raktur av Guds 

vreiði, so vit við trúgv á hann og hansara 

fullkomna verk kunnu verða frelst og frí um 

ævir.  

Jólagleði er gleði yvir, at Gud bleiv 

menniskja, læt seg í tænaramynd og gav seg 

sjálvan sum bót fyri okkara syndir. Hetta er 

ein gleði, sum heldur um ævir. Hetta er tann 

størsta gávan, ið gevast kann. Og gleðiboðini 

til ein og hvønn eru, at gávan er givin! 

                                                 Silas Olofson 
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Søgan um fjórða vísmannin 

 
Vísmaðurin Artaban búði langt burturi í 

Persia. Tað tók honum tíggju dagar at 

koma til høvuðsstaðin  Bábylon. Artaban 

hevði skil fyri stjørnum og hevði tríggjar 

vinir í Bábylon, sum dugdu væl at týða 

stjørnur. Saman høvdu teir funnið útav, at 

tá ið ein nýggj stjørna vestanfyri fór at 

skína sera bjørt, so merkti tað, at ein 

kongur, sum var hægri í metum enn nakar 

annar kongur, varð føddur langt burturi í 

Judea í høvuðsstaðnum Jerúsalem.  
Um teir sóu stjørnuna, høvdu teir gjørt av, 

at teir skuldu bíða eftir Artaban í tíggju  

dagar, og so skuldu teir allir fýra fylgja stjørnuni gjøgnum oyðimørkina til Jerúsalems.  

 

Artaban fylgdi væl við, um stjørnan kom fram 

á himmalin. Hann væntaði, at tað fór at verða 

skjótt, tí hann hevði selt alt, ið hann átti og 

keypt sær tríggjar gimsteinar fyri pengarnar. 

Ein rubin, ein safir og ein diamant. Hann 

ætlaði at geva tí nýfødda konginum teir. 

So eitt kvøldið sá hann stjørnuna heilt klára á 

himmalinum, og hann fór beinanvegin avstað 

til Bábylons, har hann skuldi møta vinum 

sínum. Tá ið hann hevði ferðast í níggju 

dagar, sá hann, at hann enn hevði eitt langt 

strekki eftir, men hann metti, at hann kortini 

náddi at koma til Bábylons til ásettu tíð, um 

hann bara skundaði sær eitt sindur. 

Knappliga hoyrdi hann onkran gremja seg við 

vegjaðaran. Tað var ein gamal maður, sum 

hevði fingið ringa viðferð av ránsmonnum, og 

teir høvdu stolið alt frá honum. Hann lá við 

vegjaðaran hálvnakin og kundi hvørki verja 

seg móti sólini um dagin ella kuldanum um 

náttina. 

Artaban gjørdist eitt sindur óður og spurdi seg 

sjálvan, hví hesin maðurin júst skuldi liggja 

her nú og hava brúk fyri sær, tá ið hann hevði 

so nógvan skund, og kanska forða honum at 

fara til Jerúsalems saman við vinum sínum. 

Men samstundis tók hann synd í manninum 

og visti, at hann fór at doyggja, um hann ikki 

hjálpti honum.  

Hann fór av hestinum og flutti mannin inn í 

skuggan at liggja, tí hann brendist av tí nógvu 

sólini. Síðani gav hann manninum vatn at 

drekka og tók sær av honum. Ímóti kvøldi var 

maðurin komin so væl fyri seg, at hann 

kláraði seg sjálvan, men tá kundi Artaban ikki 

fara víðari, tí tað var vorðið so myrkt, og hann 

helt so ikki fram á ferðini fyrr enn næsta 

morgun. 

Tá mátti hann ríða við nógvari ferð, men hann 

var kortini ov seinur. Vinirnir vórðu farnir 

tíðliga um morgunin við karavan gjøgnum 

oyðimørkina. 

Artaban tók so ein av gimsteinunum og seldi 

hann, so at hann kundi keypa sær eina 

karavan og annars tað, sum hann hevði brúk 

fyri á ferðini. Ferðin gjøgnum oyðimørkina 

var strævin, men at enda ein dagin kom hann 

til Betlehems. Hann hevði hoyrt, at ein 

karavan var farin til Betlehems og roknaði 

við, at tað vóru vinirnir, men hann fann teir 
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kortini ikki. 

Tað var so sjáldsama friðarligt í býnum, og 

hann sá onki fólk í gøtunum.  Artaban 

bankaði so bara upp á eina hurð, men eingin 

svaraði og hann fór inn. Inni sat ein kona og 

helt einum barni inn at sær. Hon sá sera 

óttafull út og rópti: ”Teir koma, teir koma. 

Rómverjarnir drepa!” 

Í somu løtu hoyrdi Artaban larm og skríggj 

uttanfyri og sá, at konan royndi at goyma seg 

og barnið. Hurðin varð rivin upp, og ein 

rómverskur hermaður stóð í hurðini. Artaban 

stillaði seg framman fyri hann og segði, at 

hann var einsamallur inni, og at hann júst stóð 

og bíðaði eftir, at ein hermaður kom, so at 

hann kundi geva honum ein gimstein og 

síðani lata seg fáa frið. 

Hermaðurin trúði ikki uppá, at Artaban var 

einsamallur í húsinum, men tók kortini ímóti 

gimsteininum og rópti til hinar hermenninar, 

at eingin var í húsinum, og teir fóru avstað. 

Konan græt av lukku og bað til Guðs, at hann 

mátti vælsigna Artaban. Innantanna bað 

Artaban Guð fyrigeva sær, at hann hevði 

brúkt tveir av gimsteinunum, sum hann 

ætlaði, at Jesus barnið skuldi fáa. 

Konan fortaldi Artaban, at fyri stuttari tíð 

síðani var eitt barn føtt í Betlehem, og at 

nakrir eysturlendingar høvdu verið og vitjað 

barnið. Hon visti eisini at siga frá, at stutt eftir 

at eysturlendingarnir vórðu farnir heim aftur, 

vórðu foreldrini saman við barninum farin til 

Egyptalands. 

Artaban fór síðani avstað við sínum síðsta 

gimsteini til Egyptalands, og hann goymdi 

hann sera væl uppi á sær. Í Egyptalandi fann 

hann kortini ikki barnið og helt fram á ferðini 

til nógv ymisk lond. Hann hevði eitt gott 

hjarta, hjálpti mongum menniskjum og 

gjørdist at enda ein fátækur maður, tí hann so 

við  hevði givið alt, sum hann átti burtur til 

onnur fólk, bæði karavanina, alla sína útgerð 

og kamelarnar. Men diamantin átti hann 

kortini enn. 

30 ár eftir at hann upprunaliga var farin 

avstað úr heimstaði sínum, nærkaðist hann nú 

Jerúsalem. Hetta var um páskirnar. Artaban 

undraðist á, at so nógvir hermenn vóru í 

gøtunum. Artaban spurdi ein mann, hvat var á 

vási. Maðurin svaraði teskandi, at tríggir 

uppreistrarmenn skuldu krossfestast henda 

dagin. ”Ein av teimum er Jesus úr Nasaret, og 

summi siga, at hann er Guðs sonur og kongur 

jødanna.” Men so fekk Artaban ikki meiri at 

vita, tí ein hermaður bað teir skunda sær 

víðari. 

 Artaban fór  at hugsa um, um hesin Jesus 

mundi vera kongurin, sum hann fyri meiri enn 

tredivu árum síðani var farin at leita eftir. 

Mundi hann nú aftur vera ov seinur. Høvdu 

teir kanska longu krossfest kongin, soleiðis at 

hann ongantíð fekk loyvi til at geva honum 

gimsteinin? 

Hann mátti finna útav, hvar kongurin skuldi 

avrættast, og á vegnum møtti Artaban trimum 

hermonnum, sum komu dragandi við einari 

gentu. Teir ætlaðu at selja hana sum træl. Tá 

ið teir gingu fram við Artaban, reiv gentan seg 

leysa, kastaði seg niður fyri føtur Artabans og 

bað hann um at bjarga sær. 

Artaban visti ikki, hvat hann skuldi gera, men 

so valdi hann kortini at geva henni tann síðsta 

diamantin, sum hann hevði ætlað konginum 

Jesusi. Hann legði diamantin í hond hennara 

og segði, at hetta var hennara loysigjald. 

Knappliga gjørdist tað bølamyrkt, og jørðin 

ristist. Ein steinur kom við ferð gjøgnum 

luftina og rakti Artaban í pannuna. Artaban 

svímaði. Gentan boygdi seg niður til hansara. 

Tá ið hann raknaði við aftur, sá hann hennara 

andlit, men so við og kámaðist tað burtur, og 

hann sá kongin.  

Síðani hoyrdi Artaban eina rødd takka honum 

fyri allar hansara góðu gávur. Røddin segði: 

“Tú lætst meg í, tá ið eg var nakin, troystaði 

meg, tá ið eg syrgdi, vardi meg, tá ið eg var 

veikur, keypti meg leysan, tá ið eg var bundin. 
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Tá spurdi Artaban kongin, nær hann hevði 

givið honum gávur, tí hann fekk  jú ongantíð  

møguleikan at geva honum gimsteinarnar. 

Kongurin svaraði honum, at hann klæddi 

kongin, tá ið hann hjálpti tí gamla manninum, 

sum var rændur í oyðimørkini. At hann vardi 

kongin, tá ið hann vardi barnið hjá kvinnuni í 

Betlehem. At hann keypti kongin frían, tá ið 

hann hjálpti tí ungu gentuni. Kongurin legði 

so aftrat, at hvørja ferð Artaban hevði hjálpt 

sínum næsta, hevði hann eisini hjálpt 

konginum Jesusi. 

Tá lýsti gleðin í andlitinum á gamla Artaban. 

Hansara ferð var av. Hann hevði funnið 

kongin og givið honum gimsteinarnar. 

 

Leysliga umsett 

Petra Gregersen
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Jesu føðing 

Fyri meira enn tveytúsund árum síðani var tað ein keisari, sum æt 

Augustus, og hann ráddi yvir mongum londum, og eisini yvir Ísrael, 

landinum haðani Jesus var ættaður. Hann vildi fegin vita, hvussu nógv fólk 

búðu í hansara ríki, og tí gav hann boð um, at øll fólkini skuldu fara til  

býin, haðani tey vóru ættað. 

 

Jósef og Maria fóru so úr Nasaret, har tey búðu, til Betlehems at verða 

skrivað í manntal. Ferðin var strævin og serliga fyri Mariu, sum var við 

barn. Tá ið tey komu til Betlehems, funnu tey onki hús at búgva í, tí býurin 

var stúgvandi fullur av fólki. At enda funnu tey eitt fjós, og har var Jesus 

føddur.  

 

Somu nátt, sum Jesus var føddur, sótu nakrir hirðar úti á markini og 

ansaðu eftir seyði sínum. Knappliga var ein eingil hjá teimum og fortaldi 

teimum, at heimsins frelsari var føddur í einum fjósi í Betlehem. 

 

Hirðarnir skundaðu sær so til Betlehems, og teir funnu Jesus. Teir søgdu  

Jósefi og Mariu frá tí, sum einglarnir høvdu sagt, at frelsarin, sum øll so 

leingi høvdu bíðað eftir, nú var føddur. Síðani fóru hirðarnir út aftur á 

markina, og teir lovaðu og takkaðu Guði fyri, at hann hevði sent Jesus í 

heimin, tí nú vistu teir, at teir altíð kundu koma til Jesus og fáa syndanna 

fyrigeving, og at Jesus kundi vísa teimum vegin til Guds. 
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Hyggið at myndunum av Jósefi, Mariu og Jesusi og finnið tíggju ting, 

sum mangla á niðastu myndini. 
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Loysn 
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