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„Himmal á jørð“
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Luk. 2,9: Nú stóð eingil Harrans fyri 
teimum, og dýrd Harrans lýsti rundan 
um teir; tá vórðu teir ógvuliga ræddir.
 Eg havi hoyrt hetta fyri mær í eina 
tíð, nú vit nærkast jólum, og tað er ser
liga hetta „og dýrd Harrans lýsti rundan 
um teir“. Eg má siga, at „dýrd Harrans“ 
fyllir sera nógv í mínum huga, tá eg hugsi 
samkomu og Guds lív á fold. Fyri meg 
merkir tað at vera frelstur, at verða sett
ur aftur í rætta relatión við Gud, eins og 
Ádam og Eva vóru tað, áðrenn synda 
fallið.
 Kenda frásøgnin í Luk. 2, sum flest 

øll lesa á jólum, lýsir sera væl tað ótrúliga 
undrið, tá Jesus varð føddur, at Gud læt 
seg í eitt menniskja, gjørdist menniskja 
eins og tú og eg. Og júst hirðarnir sóu og 
upplivdu, at Himmalin við allari sínari 
dýrd vitjaði jørðina, vitjaði menniskjað. 
Og tað er ógvuliga trúligt, sum Lukas 
greið ir frá, at hirðarnir vóru ógvuliga 
ræddir. Hetta var ein sera, sera sterk 
opin  bering av teirri dimensjón, sum 
menniskjað misti heilt frá byrjan, og tí 
var totalt fremmand fyri bæði hirðunum 
og menniskjum í heila tikið. Og so eisini 
tann ótrúliga samansetingin, at meðan 

við Jesus barninum, og varð forloyst til 
øll menniskju á hvítusunnu, tá Heilagi 
Andin varð útheltur yvir alt hold. Hvat 
merkir dýrd? Og heilt einfalt kunnu 
vit siga, at alt sum Himm alin (Guds 
tróna) hevur, er Guds dýrd, og dýrdin 
er komin fyri at lata okkum í nýggjan 
klædning, so andi, sál og lik am smakka 
kærleika Guds. Og eitt lykla forstáilsi 
er, at dýrdin byrjar innanífrá t.v.s. ikki 
við, at eg knappliga fái alla jarðiska 
góðsku. Nei tað byrjar við fullkomnum 
friði, gleði, takksemi, nøgd  semi o.s.fr. 
Tí skrivar Paulus fleiri ferð í brøvum 
sínum, at hóast trongdir so sum fongsul 
og líknandi, so var hann ríkur. Og av 
týdningi er eisini at skilja, at skalt tú 
uppliva Guds dýrd, so mást tú vera 
fátækur; nei dýrd er dýrd og byrjar 
innaní okkum við Heilaga Andanum, 
og viðvíkjandi tí jørðiska, so er einki 
skeivt í at vera ríkur í jørðiskari ogn, men 
talan er um prioritering. Tí kann ein 
ríkur persónur og ein fátækur persónur 
vera eins ríkir, tí dýrdin fyllir teirra lív 
og flýtur út til teirra medmenniskju. Og 
tað er ein høvuðsuppgáva við okkara 
lívi, at dýrdin, sum er komin inn í 
okkara lív, flýtur víðari til samfelagið. 
Soleiðis sum Paulus skrivar um sína 

samtíð, at skapningurin tráar og stundar 
eftir opinbering Guds barna, so er eisini 
í dag. Grundtørvur menniskjans er 
tann sami í dag, sum hann var á døgum 
Paul usar. Vit kunnu royna at finna upp 
á alt møguligt, fyri at verða relevant, 
og møta menniskjum, og eg haldi, at 
tað er fantastiskt við hjálpararbeiði og 
líknandi, men í botn og grund handlar 
tað allarfyrst um, at nærvera Guds, dýrd 
Hansara, møtir menniskjum, so tað 
himm  alska ríkidømið broytir menn iskj
ur til sál og likam.
 Nú er so jól aftur og vit hátíðarhalda 
Kristi føðing, men latið okkum prioritera 
lív Heilaga Andans, so vit kunnu halda 
eini livandi jól, fylt av himmalskari 
dýrd, líkamikið um vit hava trong kor 
ella ikki. Má dýrd Harrans fylla teg, 
so tín Andans yvirflóð ger, at títt heim 
eisini er fylt av dýrd Harrans.
 
Harrin signi teg og varðveiti teg;
Harr in lati andlit Sítt lýsa yvir teg, 
og veri tær náðigur; 
Harrin lyfti upp ásjón Sína yvir teg 
og gevi tær frið 
 
Gleðilig jól

Tummas

Dýrd Harrans lýsti rundan um teir
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Fyrivarni verður tikið fyri, at broytingar kunnu koma í skránna.

hirðarnir upplivdi Guds dýrd, einglar og 
einglasang, føddist Jesus í eini krubbu 
í einum fjósi – ótrúlig samanseting, og 
ein greiður gudgivin boðskapur, um 
at Gud setti seg lágt, fyri at fevna alt 
menn  iskjalív á fold. Í parentes er vert at 
nevna, at Jesusbarnið ikki var í einum 
fjósi vegna fátækt, hóast vit fata, at Jósef 
og Maria ikki vóru múgvandi. Vit lesa 
týðuliga, at „ikki var rúm fyri teimum í 
gistingarhúsinum“, og tessvegna máttu 
tey leita eftir øðrum staði. Nei, hetta var 
Guds yvirnatúrliga leiðsla, fyri at vísa, at 
Guddómurin rakk til tann og tey, sum 
lógu lægst í samfelagnum. Og soleiðis er 
tað enn í dag – halleluja.
 Men aftur til Dýrdina 😊 – eg ímyndi 
mær, at tann dýrdin, sum var opin  ber 
að fyri hirðunum, var ein totalur mót

setningur til teirra gerandislív, og hóast 
vit í dag liva í eini super modernaðari tíð 
við alskyns hentleikum, so er fram vegis 
sami mótsetningur millum tað himm
alska og tað jørðiska. Paulus skrivar í 
Róm brævinum: Skapningurin tráar 
og stundar jú eftir opinbering Guds 
barna. Tá vit hugsa um fátækradømi, 
hugsa vit um tað jarðiska, sum merkir, 
at vit mangla pengar ella midlar; men 
í andaligum samanhangi, so er fátækra
dømi mangul upp á Guds dýrd, og vit 
kunnu staðfesta, at hóast okkara land 
er væl fyri fíggjarliga, so er land okk ara 
fátækt, tí vit mangla Guds dýrd. Og her 
er tað, at fíggindin og/ella menn iskja
andin hevur dárað okkum, við at gera 
dýrdina til nakað, sum bíðar hinumegin 
deyðan. Men – halleluja – dýrdin kom 
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