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KRISTNIBOÐSFRÉTTIR

Fréttabréf Sambands íslenskra kristniboðsfélaga, SÍK.
Blaðið Kristniboðsfréttir segir frá kristniboðsstarfi í Eþíópíu, Keníu, Kína, Japan og 
víðar um heim. Þar má lesa um útvarps- og sjónvarpskristniboð sem SÍK styður 
í Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku. Þá eru fréttir af heimastarfi félagsins, 
hugvekjur o.fl.
Blaðið kemur út fjórum sinnum á ári. Áskrift er ókeypis. Þeir sem hafa áhuga á 
að fá Kristniboðsfréttir eru beðnir um að hafa samband við skrifstofu félagsins á 
Háaleitisbraut 58-60.
Ritstjóri og ábyrgðarmaður er Kristín Bjarnadóttir. Prófarkalestur sér Edda 
Ólafsdóttir um. Útlit og uppsetningu annast Hermann Ingi Ragnarsson. 
Prentun er í höndum Ísafoldarprentsmiðju. Útgefandi er Samband íslenskra 
kristniboðsfélaga (SÍK) oft nefnt Kristniboðssambandið, Háaleitisbraut 58-60, 108 
Reykjavík. Sími: 5334900. 
Rafpóstur: sik@sik.is Vefslóð: http://sik.is
Formaður Kristniboðssambandsins er Ólafur Jóhannsson. 
Framkvæmdastjóri er Ragnar Gunnarsson.

Hvað er kristniboð?
Kristniboðar hafa reynt að hjálpa fólki, sem býr við hörmungar, fátækt, 
líkamlega og andlega vanlíðan með ýmsum hætti. Íslenskir kristniboðar starfa 
í Afríkulöndunum Eþíópíu og Keníu og í Japan. Þar vinna þeir að alhliða fræðslu, 
hjúkrun, heilsuvernd og margs konar þróunarverkefnum svo sem umbótum í 
landbúnaði, verndun vatnsbóla og fleiru. Á tímum hungursneyðar taka þeir þátt 
í víðtæku hjálparstarfi og matvæladreifingu. Samhliða þessu er trúin á Jesú 
Krist boðuð. Hún veitir fólki nýjan styrk og lausn undan valdi illra afla. Trúin gefur 
nýja lífsvon. 

Fjármögnun 
Allt starf SÍK er fjármagnað með frjálsum framlögum velunnara og áhugafólks. 
Hægt er að gerast stuðningsmaður starfsins með föstum greiðslum eða með 
því að greiða inn á bankareikning félagsins (0117-26-2818 / kt. 550269-4149). 
Fjárhagsáætlunin er upp tæpar 70 milljónir á þessu ári.

Við þökkum fyrir gjafir til starfsins!

kristniboðsFréttir

ÚtvarpSkriStniboð heFur áhriF
Ég heiti Mara. Þetta er sagan mín.
Ég var lítil stúlka, 13 ára. Ég bjó við öryggi 
og lífið var gott. En dag einn kom ókunnur 
maður í heimsókn til föður míns.

Þeir sátu allan daginn og töluðu 
saman, hlógu og rökræddu. Ég vissi 
ekki að um kvöldið yrði ég brúður þessa 
manns. Daginn eftir þurfti ég að kveðja 
fjölskyldu mína og allt sem ég þekkti. 
Brúðarverðið var greitt. Ég var núna eign 
mannsins.

Ég var einmana og með heimþrá. 
Börnin fæddust eitt af öðru og maðurinn 
minn sló mig oft. Ég var svo þreytt á mis-
notkuninni. Þreytt á að ala börn.

Dag einn birtist maður sem ég þekkti 
úr þorpinu mínu. Hann gaf mér útvarp. 
Hann sagði að fólkið í þorpinu mínu talaði 

um Jesú og hann sýndi mér hvernig ég 
gæti hlustað á þátt um hann í útvarpinu.

Í hverri viku sat ég við útvarpið og 
hlustaði á þátt sem kallast Von kvenna. 
Ég var alin upp við að konur væru einskis 
virði. En í útvarpinu var sagt að ég væri 
dýrmæt og mikils virði.

Aðstæður mínar breyttust ekki en 
ég öðlaðist frið. Maðurinn minn stóð allt 
í einu í dyrunum og horfði á mig. Eftir 
stutta stund sagði hann lágt: „Mér þykir 
þetta svo leitt, Mara.“

Hann hafði setið fyrir utan opinn 
gluggann þegar ég hlustaði á útvarpið. 
Hann heyrði um Guð sem fyrirgefur syndir 
og hann bað mig fyrirgefningar. Hann sá 
að Guð hafði breytt mér og vildi að Guð 
breytti sér líka.

Útvarpskristniboð segir fólki að 
það sé dýrmætt og að Guð elskar 
það. Þættirnir Von kvenna ná til 
kvenna og karla, óháð menningu 
og félagslegri stöðu í samfélaginu. 
Kristniboðssambandið styður útvarps-
sendingar sem samstarfshreyfing 
okkar í Noregi, Norea Radio, fjár-
magnar.

Öldur ljóSvakanS beraSt yFir lokuð landamæri 
Ég heiti Reta og er frá litlu þorpi í Eþíópíu. 
Ég drakk mikið og notaði eiturlyf til að 
vera hamingjusamur. Ég sat dag einn fyrir 
utan kofa frænda míns þegar ég heyrði 
útvarpsþátt sem fjallaði um Jesú.

Frá þeim degi breyttist líf mitt. Ég 
ákvað að trúa á Jesú en þegar ég vitnaði 
fyrir nágrönnum mínum og vinum gerðu 
þeir grín að mér og vildu ekki lengur vera 
með mér. Ég missti námsstyrkinn minn 
og gat því ekki haldið áfram skólagöngu. 
En ég iðrast einskis. Ég á frið við Guð og 

vil ekki snúa til hins fyrra lífs. Ég er frjáls.
Ég hef ekki áhyggjur af lífi mínu því ég 
á Jesú að vini. Ég hlusta á hverju kvöldi 
á kristilega útvarpsþætti með fjölskyldu 
minni. Mér líkar best við þættina sem 
fjalla um að segja öðrum frá fagnaðarer-
indinu.

Kristniboðssambandið styður norsku 
kristilegu útvarpsstöðina Norea. Mark-
mið stöðvarinnar er að koma fagnaðarer-
indinu um Jesú Krist til fólks eins og Reta. 
Útvarpsbylgjur berast yfir landamæri sem 

eru lokuð kristniboði. Þegar hlustendur 
eignast trú á Guð verður það oft til þess 
að nágrannar eignast líka trú. Biðjum fyrir 
fólki sem hefur ekki möguleika að heyra 
fagnaðarerindið öðru vísi en í útvarpi.

Mara
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Sr. Guðrún Edda Gunnarsdóttir skrifar 
hugvekjuna í blaðið.

Á aðventunni er gott að undirbúa jólin 
með því að leiða hugann að þeim sem 
voru nálægir á hinum fyrstu jólum og 
sagt er frá í guðspjöllum Mattheusar 
og Lúkasar. Hvernig þau hvert um sig 
bregðast við kalli Guðs og hlýða og fá að 
sjá fyrirheitin rætast. Þar á meðal segir 
frá Jósef og hlýðni hans við orð Guðs og 
öldunginum Símeon sem fékk að sjá Krist 
Drottins og gaf kristninni lofsöng sinn, 
hina dýrmætu játningu um uppfyllingu 
fyrirheitanna. 

Við getum ímyndað okkur áfall og 
vonbrigði Jósefs, þegar hann komst að 
því að María væri  þunguð. Hann ætl-
aði fyrst að slíta trúlofun þeirra í kyrr-
þey. Áður en til þess kom sendi Guð 
honum boð. Engill Drottins flutti boðin. 
Hann kemur til Jósefs í draumi og segir 
honum að barnið sem María gengur 
með, sé af heilögum anda og hún muni 
son ala og á hann að heita Jesús, því 
að hann mun frelsa lýð sinn frá syndum 
þeirra. 

Þannig útskýrði engillinn nafnið Jes-
ús, sem þýðir: Drottinn frelsar. 

Jósef þekkti fyrirheit Gamla Testa-
mentisins um frelsara og skildi að þarna 
voru að rætast orð Drottins fyrir munn 
spámannsins, sem eru svohljóðandi: 
Sjá, mærin mun þunguð verða og son 
ala. Nafn hans mun vera: Immanúel, það 
þýðir: Guð með oss. Jesaja 7. 14

Og Jósef tók Maríu til sín sem konu 
sína og þegar hún hafði alið soninn, gaf 
Jósef honum nafnið Jesús eins og engill-
inn hafði boðið honum.

Sálmurinn nr. 70 í sálmabókinni túlkar 
væntingar aðventunnar.

Kom þú, kom, vor Immanúel,
og leys úr ánauð Ísrael,
lýðinn þinn, sem í útlegð er,
og hlekki ber, uns sjálfan þig hann sér.
Ó, fagnið nú! - Immanúel
mun fæðast sínum Ísrael.

Kom þú með dag á dimma jörð,
þín væntir öll þín veika hjörð.
Lækna þrautir og þerra tár,
græð þú, Kristur, öll dauðans djúpu sár.
Ó, fagnið nú! - Immanúel
mun fæðast sínum Ísrael.

Kom þú, kom, Davíðs arfi dýr,
því máttinn þinn allt myrkur flýr.
Lát þú opnast þíns himins hlið,
kom, Guðs sonur, með frelsi þitt og frið.
Ó, fagnið nú! - Immanúel
mun fæðast sínum Ísrael.
Latneskur sálmur - Sigurbjörn Einarsson

Eins og þarna er lýst biðu menn á þessum 
tímum eftir að fyrirheitin um frelsara rætt-
ust. Einn þeirra var öldungurinn Símeon. 

Frá honum er sagt í 2. kafla Lúkas-
arguðspjalls. 

Hann var réttlátur og guðrækinn og 
honum hafði heilagur andi lofað að hann 
skyldi ekki dauðann sjá fyrr en hann hefði 
séð Krist Drottins, frelsarann. 

Símeon var í musterinu er María og 
Jósef komu með Jesú nýfæddan til að 
færa hann Drottni. Er hann sá barnið, 

tók hann það í fangið og flutti Guði lof-
söng sinn, lofsönginn og bænina sem við 
förum svo oft með og bænina, sem við 
biðjum ennfremur yfir öllum látnum. 

Förum að dæmi öldungsins, tökum 
Jesú í fangið og lofum Drottin með orðum 
hans: 

Nú lætur þú, Drottinn, þjón þinn í friði fara
eins og þú hefur heitið mér,
því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt,
sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra lýða,
ljós til opinberunar heiðingjum
og til vegsemdar lýð þínum Ísrael. 

Megi barnið verða okkur ljós til opinber-
unar um kærleika Guðs og hjálpræði, 
fyrirgefningu hans, frelsi og frið.

Megi Jesús verða ráð Guðs okkur til 
hjálpar og lífs.

Jesú nafn er náðarlind,
dýrlegs frelsis fyrirboði,
friðardagsins morgunroði,
læknisdómur dýr við synd,
styrkur veikum, stoð í þrautum,
stjarna vonar hjörtum blíð,
himneskt ljós á harmabrautum,
heilsa’ og líf á dauðatíð.

Brorson -  Helgi Hálfdanarson

Guð gefi þér og þínum gleðileg jól, 
gott og farsælt nýtt ár.

immanÚel

Innan úr Þingeyrarkirkju í Dýrafirði.
Altaristöfluna málaði Þórarinn B. 
Þorláksson 1911.  
Ljósmyndari: Krista Sildoja.

Þingeyrarkirkja í Dýrafirði.
Ljósmyndari: Krista Sildoja.
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Gjafakort kristniboðssambandsins
fást í basarnum, austurveri

sik.is/Gjafakort

Undangengna vetur hafa verið haldnar 
fjölskyldusamkomur annan hvern föstu-
dag í Kristniboðssalnum. Samkomurnar 
eru með léttu sniði og allir velkomnir 
þótt hugleiðingar og söngvaval taki 
mið af börnum og unglingum. Reyndin 
hefur líka verið að gestirnir eru frá eins 
árs aldri og upp í níræðisaldur. Við 
hefjum leikinn klukkan sex með því að 
borða saman. Pizzur og gos eru hefð 
á mörgum heimilum við upphaf helgar-
innar og því þótti vel við hæfi að hafa 
það á boðstólum. Þeir sem hugsa um 
línurnar eiga kost á einhverju öðru t.d. 
kjúklingasúpu eða grjónagraut. Ekki 
koma allir á sama tíma, sumir koma 
ekki fyrr en hálf sjö en þeir verða þá 
að vera snöggir að fá sér í gogginn því 

við setjumst í salinn klukkan kortér í 
sjö og syngjum þá nokkra söngva og 
hlustum á hugleiðingu. Samkomunum 
er alltaf lokið fyrir klukkan hálfátta.  

Almennt er vel sótt og samkomu-
gestir eru á bilinu 25-40. Þegar rætt var 
um heppilegan tíma fyrir samkomurnar 
voru uppi efasemdir um föstudagskvöld. 
En reynslan er sú að fólki þykir gott að 
ljúka vinnuvikunni með því að fara á sam-
komu, borða þar, syngja og heyra Guðs 
orð. Mörgum finnst það frábær byrjun á 
helginni. 

Eins og áður segir eru samkomurnar 
með léttu sniði og því tilvalið fyrir fólk að 
bjóða með sér gestum. Að sjálfsögðu er 
kristniboðið í brennidepli og stuðningur 
við það. Í haust hefur verið rætt um stöðu 

flóttamanna frá Sýrlandi og hvað sé hægt 
að gera þeim til hjálpar. 

Þá föstudaga sem fjölskyldusam-
komurnar eru ekki, er Föstudagsklúbbur-
inn sem er kristilegt tómstundastarf fyrir 
börn og unglinga á aldrinum 10-14 ára. 
Það eru u.þ.b. 10 krakkar sem hafa mynd-
að þann hóp og í honum er góð stemm-
ing, en nóg pláss er fyrir fleiri. Ef þú veist 
um barn á þessum aldri í leit að góðum 
félagsskap þá endilega hafðu samband. 
Þannig að á föstudagskvöldum eins og 
flesta aðra daga er nóg um að vera og 
allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi. 
Föstudagsklúbburinn er í umsjá Hörpu 
Vilborgar Schram og Hans Patreks 
Hanssonar. 

Kristján Þór Sverrisson

FjÖlSkylduSamkomur í kriStniboðSSalnum
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Karl Jónas Gíslason, sem var þrjá mán-
uði í Eþíópíu í haust ásamt tveim ung-
mennum, kom heim 20. nóvember sl. Þau 
störfuðu aðallega í Ómó Rate en einnig í 
Konsó. 

Helga Vilborg Sigurjónsdóttir og 
Kristján Þór Sverrisson fara til Eþíópíu í 
mánaðartíma nú í desember og janúar til 
að fá innsýn í framgang starfsins en fimm 
ár eru síðan þau voru á vettvangi. 

Ingibjörg Ingvarsdóttir og Jónas 
Þórisson halda sem sjálfboðaliðar til 
Eþíópíu nú í janúar og verða þar í um 
þrjá mánuði til að aðstoða og veita ráð-
gjöf í Konsó og nágrenni. Er það vegna 

eindreginnar óskar Konsómanna um 
að efla og viðhalda góðu sambandi við 
Kristniboðssambandið sem þeir líta á 
sem „móður“ starfsins. 

Fanney Ingadóttir og Fjölnir Alberts-
son fara sem sjálfboðaliðar til Pókot í 
Keníu í mánaðartíma þar sem Fjölnir 
mun meðal annars skoða og fylgja eftir 
útbreiðsluverkefni kirkjunnar til annarra 
héraða og jaðarsvæða Pókots. Nú eru 
þrjú og hálft ár síðan starfstíma þeirra 
lauk í Pókot en þau halda góðu sam-
bandi við heimamenn með tölvupósti og 
símtölum. 

Kjellrun Langdal og Skúli Svavarsson 

fara einnig sem sjálfboðaliðar til Pókot í 
einn og hálfan mánuð frá miðjum janúar. 
Þau munu kenna á fræðslusetri kirkjunnar 
í Kapengúría (Kapenguria Bible Centre) 
en nýtt námskeið fyrir prédikara, djákna 
og aðra starfsmenn er að hefjast og ann-
að í gangi fyrir.

Sr. Sigurður Árni Þórðarson og Elín 
Sigrún Jónsdóttir halda til Eþíópíu og 
Keníu í janúar og febrúar. Munu þau 
kynna sér starfið, gömul og ný verkefni, 
en arfur frá Lilju S. Kristjánsdóttur var 
eyrnamerktur starfinu. Sigurður fékk það 
hlutverk að fylgja því eftir.

Ragnar Gunnarsson

kriStniboðar á Ferðinni

bjarmi
TÍMARIT UM KRISTNA TRÚ

bjarmi.is

m i k ið  ú r v al  a f  b ó k u m ,  fa t n aði ,  g j a fa v ö r u  o g  fle i r u .
o p ið  v i r k a  da g a  kl .  11 -18 .  S í m i  5 6 2  6 7 0 0 .

Basarinn
nyt ja m a r kaðu r  kr ist n ib oðs s a m b a ndsin s  í  a u st u r v e r i

baSarinn, nytjamarkaður kriStniboðSSambandSinS, í auSturveri 
Í Basarnum má gera mjög góð kaup og 
finna jólagjafir á góðu verði. Einnig er gott 
úrval af alls konar jólavöru s.s. jólakortum, 
jólapappír og jólamerkimiðum. Jólafötin 
fást í Basarnum, vel með farin og ný föt í 
úrvali. Þeir sem eru vanir að lesa bækur 
um jólin geta fundið mikið úrval af góðum, 
ódýrum kiljum, bæði á íslensku og ensku. 
Flestar skáldsögur sem út hafa komið 
undanfarin ár má finna í Basarnum. Einnig 
fást þar kristilegar bækur, nýjar og not-
aðar. Útvarpssaga Lindarinnar í haust var 
bókin Dóttirin, sem fjallar um dóttur imams 
í Englandi, áhrifamikil og sönn saga. Bókin 
fæst í Basarnum, Austurveri. 

Basarinn verður opinn meira í desemb-
er en venjulega. Verið velkomin, verslið 
ódýrt og styðjið um leið gott málefni.
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Í lok ágúst fór ég ásamt þrem ung-
mennum, Páli Ágústi, Kristínu Gyðu og 
Agli, til starfa í S-Eþíópíu. Aðstæður voru 
gríðarlega erfiðar. Aldrei fyrr hafði ég 
upplifað þvílíkan hita og ryk í Ómó Rate. 
Hitinn á daginn fór varla undir 46°C og 
mikill vindur, og því mikið ryk. Fór svo 
að Páll varð að snúa heim vegna asma. 
Við keyrðum hann til Addis Abeba og 
snérum svo aftur til starfa í Ómó Rate. 
Af mörgu er að taka úr svona ferð. En 
mig langar að draga fram örfáar myndir 
af kristniboðsakrinum. Það er oft þannig 
að við, kristniboðarnir, teljum okkur svo 
mikilvæg. Við eigum það til að ætla 
okkur sjálfum svo stórt hlutverk í störfum 
kirkjunnar á okkar svæðum. Ég er engin 
undantekning. Ég kem til baka enn og 
aftur til Ómó Rate. Þetta er í fjórða sinn 
sem ég sný aftur síðan við hjónin yfirgáf-
um staðinn 2011. En Guð starfar á sinn 
hátt og ég fékk að kynnast því enn og 
aftur. Ég er bara smá hluti af kirkju sem 
Guð leiðir og stýrir.

Ég vissi fyrirfram að starf Mekane 
Yesus, samstarfskirkju okkar í Eþíópíu, 
á þessu svæði væri erfitt. Kirkjan hefur 
starfað þarna í rúm 20 ár og ávöxturinn 
af starfinu hefur verið afar takmarkaður. 
Ef við skoðum tölur yfir þá sem hafa 
snúið sér til Krists, sjáum við að á ári 
er meðaltalið einn og varla það. Bönd 
trúar og menningar eru svo sterk, ótt-
inn við hin illu öfl sem stýra lífi þessa 
fólks er svo mikill, að fólk þorir ekki 
að sleppa takinu. Þorir ekki að yfirgefa 
það sem það þekkir til þess að ganga 
inn í nýja trú. Kristniboðar sem starfað 
hafa í gegnum tíðina þarna þekkja allir 
þá sorg sem fylgir því þegar kristinn 
einstaklingur snýr tilbaka til gömlu leið-
anna, þar sem myrkur, ótti og kröfur 
ríkja. En lítill hópur Dasenetsmanna er 
trúr köllun sinni. Þeir hafa kynnst frels-
inu sem Kristur boðar. Fengið að kynn-
ast hinum tæra kærleika Guðs sem 
segir: Ég elska þig! Þau hafa fengið að 
sjá að líf Krists, dauði hans og upprisa 
boðar frelsi á jörð.

Þetta á við um litla söfnuðinn í Korro. Í 
söfnuðinum eru ekki nema um 15 manns, 
flestir ungir. En ávöxtur trúar hinna ör-
fáu, sem trúað hafa á Krist í fimm ár eða 
lengur, er mikill. Þau hafa aldrei gefist 
upp. Þau sýna með lífi sínu og framferði 
á hvern þau trúa. Þannig hafa t.d. Gezany 
og kona hans ættleitt fimm börn sem 
samfélagið taldi að bölvun fylgdi og átti 
að drepa. Börnin búa öll við góða heilsu 
hjá foreldrum sínum og ekkert bjátar á. 
Gezany óttast ekki refsingu feðraand-
anna. „Ég trúi á almáttugan Guð og son 
hans Jesú Krist! Hvern ætti ég að óttast?“ 
spyr hann. Á ferð okkar fengum við að 
upplifa ávöxt trúar þessa litla hóps. Rétt 
fyrir sunnan Korro er annað þorp sem 
heitir Sies. Öldungar þorpsins komu til 
okkar, Mekane Yesus og kristniboðsins, 

og boðuðu okkur á fund. Við héldum til 
Sies. Þar tók leiðtogi öldunganna á móti 
okkur. Kveðja hans til okkar var afskap-
lega skýr: „Ég veit um Guð, þekki hann 
að vissu leyti. En ég bý samt í myrkri. Ég 
veit að þið boðið hinn lifandi Guð og kær-
leika hans. Þið hafi ljósið. Þið hafið líf. Þið 
þekkið náðina og fyrirgefninguna. Viljið 
þið koma og kenna okkur? Viljið þið koma 
og segja okkur frá Jesú Kristi og færa 
okkur ljósið? Við þörfnumst ykkar.“ Ég 
fann hvernig tár gleðinnar létu bæla á sér. 
Fékk kökk í hálsinn af gleði. Við snerum til 
baka á kristniboðslóðina með lofgjörð og 
þakklæti til Drottins.

Hið sama endurtók sig rétt fyrir 
sunnan Kabúsía. Kirkjan hefur til margra 
ára haft söfnuð þar. Lítill eins og í Korro. 
Öldungar þessa svæðis, Sharasiffir, voru 

komið og kennið okkur um kriSt!
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með sömu beiðni til safnaðarins þar. 
„Komið og kennið okkur um Krist! Boðið 
okkur ljósið og kærleikann!“ 

Í nágrenni kristniboðsstöðvarinnar eru 
nokkrar smá þyrpingar kofa. Við fengum 
boð frá einni þeirra. „Komið og segið 
okkur frá!“ Við fórum með Alemayo, leið-
toga starfsins í Ómó Rate. Fórum tvisvar í 
viku og fengum að boða fagnaðarerindið 
um Jesú! Ástæða beiðninnar? Gömul 
kona á svæðinu hefur verið trúuð í mörg 
ár. Hún hefur beðið fyrir sínu fólki og að 
Guð sendi predikara til sín á réttum tíma. 
„Guð bænheyrði mig loksins núna!“ sagði 
hún með tárin í augunum og faðmaði mig. 
„Guð blessi þig, Kalli minn!“ Tárin brjótast 
fram hjá mér og renna niður vangann. Mér 
fannst ég ekkert hafa gert. Ég kom bara 
til að reyna að hjálpa til. Orð Jesú koma 
mér í hug: „Einn sáir og annar upp sker. 
Ég sendi ykkur að skera upp það sem þið 
hafið ekki unnið við. Aðrir hafa erfiðað en 
þið njótið erfiðis þeirra.“ Þvílík forréttindi 
að fá að taka þátt.

Guð hefur kallað okkur til þjónustu. 
Köllunin er hans, þjónustan er hans og 
ávöxturinn er hans. En til þess að boða 
fagnaðarerindið um Jesú Krist, er hann 
háður okkur. Hann þarfnast okkar sem 
kristniboðsvina, sem fyrirbiðjenda og 
sem kristniboða. Þú sem lest þessar lín-
ur; Guð blessi þig og varðveiti. Takk fyrir 
að vera með.

Að lokum: „Vertu trúr allt til dauða og 
ég mun gefa þér kórónu lífsins.“ Op. 2,10. 

Karl Jónas Gíslason
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uppSkeran er mikil
Leifur Sigurðsson kristniboði í Japan 
skrifar.

Við höfum haft í nógu að snúast síðan við 
komum til Japans og dagarnir liðið hratt. 
Við erum búin að koma okkur vel fyrir og 
öllum hefur tekist að aðlagast nýjum að-
stæðum. Söfnuðurinn hefur tekið vel á 
móti okkur og gefið okkur mikið svigrúm.

 Þessi söfnuður er frekar ungur, en 
haldið var upp á 13 ára afmæli hans í 
október. Fyrir 8 árum stofnaði finnskur 
kristniboði hóp fyrir unglinga sem fékk 
nafnið TEENS. Þessi hópur hittist tvisvar 
í mánuði og hef ég umsjón með hon-
um. Þetta eru um 6-8 hressir krakkar á 
menntaskólaaldri. Þrjú þeirra eru systkini 
og tilheyra fjölskyldu sem tekur virkan 
þátt í safnaðarstarfinu. Þau hafa verið 
dugleg að bjóða vinum sínum og kunn-
ingjum. Það hefur verið mjög ánægjulegt 
að kynnast þeim. Samkvæmt könnun eru 
um 85% unglinga í Japan mjög leitandi 
og velta fyrir sér hver tilgangur lífsins sé 
(Gallup 2006, en til samanburðar eru bara 
um 22% ungmenna í Bandaríkjunum leit-
andi). Tækifærin eru því svo sannarlega 
til staðar. Eftir að Jesús hafði farið um öll 
þorp í Galíleu og boðað fagnaðarerindið 
um Guðs ríki sá hann hve fókið var um-
komulaust. Þess vegna snéri hann sér að 
lærisveinunum og benti þeim á hve upp-
skeran væri mikil. Og þegar við horfum 
yfir akurinn hér í Japan þá er uppskeran 
tvímælalaust mikil. Hlutfall kristinna er 
ennþá mjög lágt í Japan og ungt fólk 
hefur þess vegna oft mjög takmarkaða 
möguleika á að eiga samfélag við aðra 
kristna. En þrátt fyrir þessa óhagstæðu 
tölfræði þá er Guð vissulega að verki á 
meðal ungs fólks í Japan.

Jesús fór nú um allar borgir og þorp og 
kenndi í samkundum þeirra. Hann flutti 
fagnaðarerindið um ríkið og læknaði 
hvers kyns sjúkdóm og veikindi. En er 
Jesús sá mannfjöldann kenndi hann í 
brjósti um hann því menn voru hrjáðir og 
umkomulausir eins og sauðir er engan 

hirði hafa. Þá sagði hann við lærisveina 
sína: „Uppskeran er mikil en verkamenn 
fáir. Biðjið því Drottin uppskerunnar að 
senda verkamenn til uppskeru sinnar“ 

(Matt. 9:35-38).

Nú erum við að undirbúa enskunámskeið 
sem á að hefjast í mars/apríl. Það er mik-
ilvægt að nota tímann vel og hvetja fólk í 
söfnuðinum til að taka virkan þátt í þessu 
þannig að vel takist til. En í mörgum söfn-
uðum hefur fólk fallið í þá gryfju að álíta 
að svona verkefni eigi eingöngu að vera í 
verkahring kristniboðans. En þessi verk-

efni eru kjörið tækifæri fyrir kirkjuna til að 
taka beinan þátt í boðunarstarfi. Þeim 
mun fleiri sem taka þátt, þeim mun betri 
tenging myndast milli safnaðarins og 
þeirra sem sækja námskeiðin eða eru í 
unglingastarfinu.

Í byrjun nóvember sótti ég þriggja 
daga ráðstefnu á vegum samtaka sem 
leggja áherslu á stofnun nýrra safnaða 
og kirkjuvöxt (Church Planting Institute). 
Þarna var frábær lofgjörð, góð fræðsla og 
góður félagsskapur. Þarna komu saman 
kristniboðar sem starfa víðsvegar í Jap-
an. Það var mjög áhugavert að kynnast 

Hausthátíð á Rokkoeyju.
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og heyra hvernig aðrir starfa í Japan. Ég 
fór heim reynslunni ríkari og með margar 
nýjar hugmyndir í farteskinu. Einn af 
ræðumönnum ráðstefnunnar, Ben Wong 
65 ára gamall prestur frá Hong Kong 
hristi ærlega upp í ráðstefnugestum. Og 
sumir hreinlega móðguðust þegar hann 
sagði að vestrænir kristniboðar færu ekki 
eftir því sem Jesús hefði boðið okkur að 
gera – gerið allar þjóðir að lærisveinum.

En lærisveinarnir ellefu fóru til Galíleu, til 
fjallsins sem Jesús hafði stefnt þeim til. 
Þar sáu þeir hann og veittu honum lotn-
ingu. En sumir voru í vafa. Og Jesús kom 
til þeirra, talaði við þá og sagði: „Allt vald 
er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og 
gerið allar þjóðir að lærisveinum, skírið þá 
í nafni föður og sonar og heilags anda og 
kennið þeim að halda allt það sem ég hef 
boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga 
allt til enda veraldar“

(Matt. 28:16-20).

Ben Wong er stofnandi „Shepherd 
Community Grace safnaðarins“ í Hong 
Kong. Hann er einnig stofnandi „Missions 
Church Cell Network“, sem er alþjóðlegt 
net presta sem vilja vinna saman að 
því að breiða út Guðs ríki. Hann leggur 
mikla áherslu á að söfnuðir geti ekki látið 
kristniboða eftir að boða fagnaðarerindið, 
hver söfnuður verður að axla ábyrgð 
og taka virkan þátt í að gera alla að 
lærisveinum. Hann áleit að áhrifaríkasta 
leiðin til að ná til karla í Asíu (þó helst í 
Kína, Kóreu og Japan) væri í gegnum 
eintal. Sjálfur komst hann til trúar vegna 
þess að kristniboði frá Ástralíu eyddi 
miklum tíma með honum í innilegum 
samræðum um trúmál og Biblíuna.

Það er gott að vera minntur á mikil-
væg grundvallaratriði Biblíunnar. Upp-
skeran er sannarlega mikil og verka-
mennirnir fáir. En Guð hefur gefið okkur 
góða samstarfsmenn hér í Japan og það 
er bæn okkar að hann gefi okkur fleiri vilj-
ugar hendur til að breiða út Guðs ríki hér 
í Japan. Guð blessi ykkur og biðjið fyrir 
okkur og söfnuðum á Rokkoeyju.

Kveðja
Leifur og fjölskylda í Japan

Unglingastarf - TEENS.

Unglingastarf - TEENS.

Fjallið Fuji.
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Hvernig skyldi vera fyrir kristniboða 
að halda jól, langt í burtu, fjarri öllum 
ættingjum? 

Jólahald ræðst af ýmsu. Hér heima var 
ég vanur kirkjuferðum, fjölskylduboðum, 
alls kyns góðum mat og gjöfum í skamm-
degi og kulda, með ljósaskreytingum úti 
og inni og gjarnan snjó, sem þótt hefur 
jólalegt hér á landi. Úti vorum við langt 
frá fjölskyldu og vinum og óneitanlega 
einmanalegt á sinn hátt þó svo nóg væri 
um fólk á staðnum. En alls staðar er boð-
skapur jólanna hinn sami. 

Þurrkatíminn hefst á haustin í Keníu. 
Þegar komið er fram í nóvember er landið 
yfirleitt farið að skrælna. Uppskeran 
stendur hvít á ökrunum og sumir farnir 
að ná henni í hús. Aðrir þurfa að bíða 
lengur, einkum þeir sem búa í fjallshlíðum 
og uppi á fjallgörðum. Þegar maður er 
búinn að halda jól við þessar aðstæður 
í nokkur ár verður það jólalegt þegar 
landið skrælnar og þornar. Þannig varð 
„jólalegt“ í Pókothéraði í Keníu. 

Flest jólin vorum við fjölskyldan ein 
um okkar jólahald. Yfirleitt söguðum við 
niður kýprustré í þolanlegri stærð og 
reyndum að skreyta. Eitt árið voru þau 
svo rengluleg að við bundum saman tvö 
tré. Fjölskyldur okkar voru duglegar að 
senda okkur gjafir, ekki síst börnunum 
okkar. Aðalmálið var að nálgast pakkana 
sem stöðvuðust oft í tollpósti í Kitale, í um 
60 km fjarlægð. Þar var ekki hægt að fá 
afgreiðslu nema tollarinn væri við og gæti 
lagt mat á innihaldið. Eitt árið var, þrátt 
fyrir læsta geymslu og ábyrgðarsend-
ingu, stolið úr kassanum.  

Mamma sendi okkur yfirleitt hangi-
kjöt. Ein jólin var það þrjá mánuði á leið-
inni og var ekki snætt fyrr en í febrúar. 
Annars borðuðum við nautagúllas og eft-
irréttir voru búnir til úr rjóma sem fékkst 
hjá rjómabúinu í Kitale. Við þökkuðum 
dönsku samvinnuhreyfingunni fyrir þær 
framfarir en hún hafði komið þessu búi 
upp sem var vel búið tækjum. Áskorunin 
var samt sú að við vorum með mjög lítið 

frystihólf í ísskápnum sem ýmist gekk 
fyrir gasi eða steinolíu.

Ekki var ljósaskreytingum fyrir að 
fara, enda takmarkað 12 volta rafmagn 
á rafgeymi sem sólin hlóð á daginn. Ein 
jólin okkar í Kongelai var tunglið aðal-
jólaljósið. Við sátum á veröndinni í 30 
stiga hita stuttu eftir að myrkrið skall 
á og horfðum á  tunglið koma fullt upp 
handan fjallanna. Kyrrðin var allt um kring 
og Drottinn virtist svo nálægur þrátt fyrir 
fjarlægð frá fjölskyldu, vinum og alls kyns 
gæðum sem við eigum að venjast í jóla-
haldi hér á landi.  

Heimamenn héldu upp á jólin á sinn 
hátt. Á aðfangadagskvöld var komið 
saman í kirkjunni og sungið fram eftir 
kvöldi og oft var sýnt jólaleikrit þar sem 
stjarnan sást færast (hún var í formi vasa-
ljóss sem dregið var eftir snæri í loftinu). 
Aðalhátíðin var síðan á jóladag. Hún hófst 
með guðsþjónustu fyrir hádegi og stóð 
fram eftir degi. Margir vitnuðu um trú sína 
og mikið var lagt í sameiginlega máltíð 
safnaðarins, bæði var slátrað geit og hrís-
grjón í boði til tilbreytingar frá daglegri 
maískökunni. Eitt árið okkar, líklegast 
1989, vorum við í Kongelai. Miklir þurrkar 

höfðu verið þetta árið og lítinn mat að fá. 
Við lögðum vel í púkkið svo hægt væri að 
kaupa maís og baunir og nóg handa öllum 
í jólamáltíð safnaðarins. Það hefði þótt 
þunn jólamáltíð á Íslandi en þennan jóla-
dag nutum við samfélags við trúsystkini 
okkar eins og önnur jól, þó svo máltíðin 
væri einföld. Þetta voru ein erfiðustu jólin, 
að njóta gjafa og góðs matar var ekki 
auðvelt þegar skortur nágrannanna var 
svo nærtækur. Einnig má nefna að fyrstu 
jólin okkar í Kongelai voru mikil vatns-
vandræði af ýmsum sökum og var það 
munaður að sækja sæmilega hreint vatn, 
um 600 lítra, á Þorláksmessu, klukkutíma 
leið til Kapengúría. 

Kristið fólk í Pókot gladdist af hjarta 
um jólin, og gerir enn. Jólin eru ekki fyrst 
og fremst ofgnótt  matar og gjafa, heldur 
gjöfin góða og eina sem Guð gaf í syni 
sínum sem fæddist í Betlehem. Sú gjöf 
hefur gjörbreytt lífi svo margra, leitt fólk 
úr vonleysi og fjötrum inn í gleði vonar 
og fyrirgefningu allra synda og lausn frá 
allri sekt. Jólin snúast um Jesú og það að 
nota jólahátíðina til að gefa og gera Jesú 
rúm í hjörtum okkar mannanna.

Ragnar Gunnarsson

jólin okkar í aFríku
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eþíópía í annað Sinn
Fyrir um rúmu ári síðan birtist hér ferða-
saga eftir mig þar sem ég gerði KRUNG 
2014 ferðinni til Eþíópíu skil. Óhætt er 
að segja að sú ferð hafi heillað mig, og 
fleiri, upp úr skónum enda náði Kalli, Karl 
Jónas Gíslason, vel til okkar í þeirri ferð. 
Þegar ferðinni í fyrra lauk tók við síðasti 
veturinn í menntaskóla hjá mér. Ég var þá 
strax byrjaður að íhuga hvað mig langaði 
til að gera að skólagöngunni lokinni í MR. 
Ekki löngu fyrir jólin frétti ég að Kalli væri 
mjög líklega á förum til Ómó Rate aftur 
næsta ár en þá til að vera og starfa í þrjá 
mánuði. Ég hafði þá samband við Kalla 
og kristniboðið til þess að athuga hvort 
ég gæti farið líka og verið í sjálfboðastarfi 
en var svo ekki einn um það. Þegar við 
fengum jákvæð svör frá kristniboðinu um 
að fá að fara með hófst undirbúningur. 
Það voru Egill, Kristín Gyða og ég sem 
stefndum þá á þriggja mánaða dvöl með 
Kalla í Eþíópíu, öll úr KRUNG hópnum 
frá því árið áður, verkefnin meðal annars 
að kenna krökkum á heimavistinni í Ómó 
Rate ensku. Fyrir ferðina vorum við til 
skiptis nokkra laugardaga á Basarnum 
í Austurverinu og héldum nokkra skipu-
lagsfundi.

Þegar veturinn var liðinn og sumarið 
hjá mér í Vatnaskógi komið á enda voru 
þessir þrír mánuðir að verða að veruleika. 
Kveðjustundin á planinu við Holtagarða 
að kvöldi 21. ágúst síðastliðinn var erfið. 
Þar hittumst við og tókum flugrútuna 
saman til Keflavíkur þaðan sem flogið var 
til Addis Abeba með einu stoppi í Svíþjóð. 
Töskunum var skellt í lestina og við 
föðmuðum alla í síðasta skipti. Ferðalagið 
í ár var mun auðveldara en í fyrra þar 
sem millilendingin var bara ein og biðin 
þar ekki löng. Við komum svo kvöldið 
eftir á gistiheimili NLM í Addis. Nokkrir 
dagar í Addis fóru í undirbúning og 
praktísk atriði áður en við héldum suður. 
Við tókum okkur góðan tíma til þess að 
ferðast til Ómó Rate. Ferðin er um 1000 
km og við höfðum dagleiðirnar í styttri 
kantinum. Við stoppuðum í Hawassa og 
hittum yfirmann starfsins í Eþíópíu sem er 

búsettur þar, nokkrir dagar í Arba Minch 
og svo í Konsó þar sem Kalli var alinn 
upp. Og líkt og árið áður var það leiðtogi 
kirkjunnar þar sem leiddi okkur um starfið 
dagana sem við vorum þar.

Í Voito búa núna kristniboðarnir 
Fredrik og Karshan með börnin sín þrjú. 
Við stoppuðum hjá þeim í mat þegar við 
keyrðum síðasta áfangann til Ómó Rate. 
Þar fengum við fréttir af síðustu mánuð-
um á svæðinu. Það hafði verið mjög heitt 
um vorið og hitinn varla farið niður fyrir 
40°C um tíma. Einhverjir hafa líklega séð 
fréttir frá Eþíópíu undanfarið um slæmt 
ástand og yfirvofandi hungursneyð. 
Þegar við keyrðum til Ómó Rate frá Addis 
sáum við gulnuð tún og lafandi banana-
pálma, ástandið var og er ekki gott. Mikill 
hiti og þurrkur. Jarðvegurinn í Ómó Rate 
er mjög fínn, ekkert nema fínn sandur 
niður á margra metra dýpi. Vindurinn frá 
Túrkanavatninu sem teygir sig suður í 
Keníu feykir upp rykinu og gerir skyggni 
oft slæmt og erfiðara að athafna sig. Ég 
er með lungnasjúkdóm, astma, og eftir 
nokkurra daga dvöl var ástandið á mér 
ekki gott. Þá höfðum við undirbúið verk-
efni sem áttu að byrja vikuna eftir þar sem 
hin árlega Krosshátíð var helgina eftir og 
starf skólans hefst að fullu eftir hana. Að 
lokum var tekin sú ákvörðun að ég myndi 
hverfa frá Ómó Rate tveimur mánuðum 
fyrr en áætlað var vegna astmans. Við 
héldum því aftur af stað til höfuðborgar-
innar í þeim tilgangi að koma mér af stað 
heim.

Þá var önnur kveðjustund. Þegar ég 
kvaddi Kalla, Kristínu og Egil. Hún var líka 
erfið eins og sú fyrri þegar við yfirgáfum 
Ísland. Ég er búinn að sakna þeirra hér 
heima eins og ég saknaði þeirra sem voru 
heima fyrir þegar við vorum úti. Svo sit ég 
hér og skrifa stuttan pistil um ferðina eins 
og hún var fyrir mig, og þau koma heim á 
morgun 20. nóvember. Ég hlakka til að fá 
að hitta þau og heyra frá þeim tíma sem 
ég gat ekki verið með þeim. Heyra meira 
um allt frá Eþíópíu.

Páll Ágúst Þórarinsson
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Sat-7 hittir Flóttamenn
Í haust fór hópur frá kristilegu 
sjónvarpsstöðinni Sat-7 til Grikklands 
og Tyrklands til að tala við íranska og 
afganiska menn sem voru á flótta undan 
ofsóknum. Petros Mohseni var í hópnum 
og segir frá reynslu sinni.

„Markmið okkar var að benda á erfið-
leika sem fóttamenn mæta á ferðum 
sínum. Okkur langaði til að hvetja fólk 
til að biðja fyrir þeim. Á ferðalagi okkar 
komumst við að því að neyðin er meiri en 
við bjuggumst við.“

Um 60 flóttamenn voru teknir tali og 
fyrsta hluta var sjónvarpað 1. nóvember 
sem var bænadagur stöðvarinnar. Þætt-
irnir munu fjalla um líf flóttamanna fyrir 
flóttann, reynsluna á flóttanum og hvern-

ig þeim gengur að samlagast nýrri menn-
ingu.
„Ég lærði auðmýkt í ferðinni“, segir 
Petros. „Flóttamennirnir flúðu ekki frá 
engu til einskis. Ég spurði konu eina 
hvers vegna hún flúði, frá heimili sínu, 
atvinnu og samfélaginu. Hún svaraði: 
„Jesús segir okkur að taka upp kross 
sinn og fylgja sér.“ Ég fór að hugsa um 
þann mismun sem er á Vesturlöndum 
og stöðu flóttamanna. Á Vesturlöndum 
er tjáningarfrelsi en samt virðist fólk 
ekki þora að segja skoðanir sínar. En 
flóttamennirnir hafa yfirgefið allt vegna 
trúar sinnar.“

Heimildarþáttur um ferðina verður 
sendur út fljótlega. Þar verður talað við 

flóttamenn, fulltrúa hjálparsamtaka og 
kirkjuleiðtoga sem starfa meðal flótta-
fólks og Petros hitti. Verið með að biðja 
fyrir fólki sem leggur á sig hættulega og 
óörugga ferð frá Mið-Austurlöndum til 
Evrópu. Biðjið einnig fyrir kristnu fólki 
sem fer hvergi og er ofsótt vegna trúar 
sinnar.

(Heimild: sat7.org)

komið og Sjáið
Norska kristniboðssambandið (NLM), 
samstarfshreyfing Kristniboðssam-
bandsins, veitir þróunarhjálp í Tana-
héraði í Norður-Keníu. Starfsmaður 
þeirra, Ingrid Næss, sendir okkur 
eftirfarandi grein.

HeimsóKn
Ekki alls fyrir löngu komu fulltrúar Norska 
kristniboðssambandsins í heimsókn til 
að kynna sér þróunarstarfið í stærsta 
bænum á starfsvæði okkar.

Í bænum, ef bæ skildi kalla, eru ekki 
malbikaðar götur heldur moldarslóðar. 
Fólk býr ekki í steinhúsum, heldur í kringl-
óttum kofum úr efni sem finnst á staðn-
um. Meðan regntími stendur yfir breiða 
flestir plast yfir þök húsanna.

Halima er aðstoðarkona mín í heilsu- 
og hreinlætisverkefninu og hún gengur 
með okkur um bæinn og sýnir okkur 
breytingar sem orðið hafa undanfarna 
mánuði eða eftir að námskeið í heilsu og 
hreinlæti hófst.

Á meðan við stöndum fyrir utan 
nýbyggðan kamar kemur maður hlaup-
andi til okkar. Hann sá að þarna voru 
gestir á ferð.

„Komið og sjáið! Þið megið til með 
að koma heim til mín og sjá breytinguna 
heima hjá mér.“ Við vorum á leið annað 
en fylgdum honum samt. 

„Ert þú ekki kennari konu minnar?“ 
spyr hann. Ég játa því.

stoltur eiginmaður
„Mér fannst konan mín fáfróð hér áður 
fyrr“, segir hann, „en sjáið breytingarnar! 
Hún sópar bæjarhlaðið, hefur hengt upp 
vatnskönnu og sápu svo nú er auðvelt að 
þvo sér og ekki þarf svo mikið vatn. Hún 
sér líka um að allir í fjölskyldunni þvoi sér 
og séu í hreinum fötum.“

Hlaðið fyrir framan húsið, úr mold 
og sandi, er eins snyrtilegt og unnt er 
að hafa það. Engir plastpokar og plast-
flöskur á víð og dreif, svo ekki sé minnst 
á skít úr ösnum og geitum.

Vatnskannan og sápan eru við eld-
húsdyrnar svo auðvelt er að þvo sér. 
Maðurinn er stoltur og ánægður með 
breytinguna á konu sinni.

„Takið endilega myndir og sendið til 
Ameríku!“

Hann heldur víst að allir útlendingar 
komi þaðan en Noregur er líka til. Með 
ólíkindum er hve einföld fræðsla um 
heilsu og hreinlæti getur breytt miklu!

Eiginmaður sýnir okkur breytingar 

á heimili sínu eftir að eiginkonan tók 

þátt í heilsu- og hreinlætisnámskeiði.
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ertu með?
Getur þú hugsað þér að gefa reglulega 
til kristniboðsins?

Kærar þakkir ef þú gerir það nú 
þegar. Það er starfinu mjög mikils 
virði!

Kristniboðssambandið er grasrótar-
hreyfing sem á sér hátt í 90 ára sögu. 
Framlög einstaklinga eru uppistaðan í 
fjármögnun hreyfingarinnar. Þar sannast 
æ ofan í æ að margt smátt gerir eitt stórt. 
Vissulega berast stundum háar upp-
hæðir, stórgjafir stórhuga einstaklinga 
og arfur eftir fólk sem átti þá hugsjón að 
fagnaðarerindið breiddist út um alla jörð. 
Slík framlög eru ómetanleg en koma auð-

vitað óreglulega. Sama á við um áheit og 
minningargjafir.

Á hverju ári er fjárhagsáætlun 
Kristniboðssambandsins trúarskref: Við 
höfum enga tryggingu fyrir því að fá tekjur á 
móti kostnaði við starfið en höldum áfram 
í trausti þess að fjármunirnir komi eins og í 
fyrra, hittiðfyrra, árið þar á undan...

Regluleg framlög eru afar kærkomin 
til að komast hjá miklum sveiflum og hafa 
betri tilfinningu fyrir fjárhagsstöðunni. 
Flestum hentar líka betur að gefa oftar 
og minna í einu, buddan tekur ekki eins 
eftir því.

Mörg okkar geta auðveldlega gefið 

fasta upphæð mánaðarlega, annaðhvort 
með sjálfkrafa millifærslu af innláns-
reikningi (beingreiðslu) eða skuldfærslu á 
greiðslukort. Upphæðin fer auðvitað eftir 
efnum og ástæðum.

Aðalatriðið er að þétta raðirnar, 
fjölga í hópi þeirra sem eru með að 
staðaldri. 

Engillinn í jólaguðspjallinu sagði fjár-
hirðunum að vera óhræddir (Lúk. 2:10). 
Þau boð þurfa að ná til allra, um alla jörð. 
Við vinnum að því gegnum kristniboðið. 
Þakka þér fyrir að vera með og Guð gefi 
þér sannan jólafögnuð!

Ólafur Jóhannsson

íSlenSka Fyrir Útlendinga
Margar erlendar konur búa á Íslandi 
og eru margar þeirra heimavinnandi 
með lítil börn. Í haust ákvað Kristni-
boðssambandið að bjóða þeim og 
öðrum útlendingum upp á ókeypis 
námskeið í íslensku. Í ljós kom mikill 
áhugi og hafa rúmlega þrjátíu komið á 
námskeiðið, mest konur. Boðið er upp 
á barnapössun á meðan á kennslunni 
stendur. Fjöldi sjálfboðaliða tekur 
þátt í þessu verkefni, ýmist við barna-
pössun eða þjálfun í að tala íslensku 
við nemendurna. Þátttakendur eru 
mjög ánægðir. Kennt er tvisvar í viku, 
á þriðjudögum og föstudögum kl. 10-
12. Ráðgert er að halda námskeiðinu 
áfram á nýju ári. Nýir nemendur eru 
velkomnir, eins ef einhver vill hjálpa til.
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oF Sein á hárréttum tíma
Ég er nýkomin heim frá Eþíópíu, en 
þar hef ég dvalið undanfarna þrjá mán-
uði á vegum Kristniboðssambandsins. 
Það var mér sérstök ánægja að fá að 
koma þangað aftur því fyrir réttu ári 
síðan fór ég, ásamt hópi ungs fólks í 
KRUNG ferð á sömu slóðir. Fararstjóri 
nú sem þá var Karl Jónas Gíslason 
(Kalli). Lengst af dvöldum við, ásamt 
Agli Erlingssyni, í Ómó Rate. Þar vorum 
við að hjálpa til með eitt og annað sem 
til féll. Þessir þrír mánuðir munu aldrei 
gleymast mér og hafa haft mikil áhrif 
á mig. Svo margt dreif á dagana sem 
væri efni í heila bók. Eitt atvik er mér 
sérstaklega minnisstætt því ég er sann-
færð um að þá vorum við undir hand-
leiðslu Guðs. 

Í byrjun október stóð til að við færum 
einn dag til þorpsins Loiere til að hitta 
þar öldunga. Ferðin frestaðist, af ein-
hverjum ástæðum um einn dag. Þegar 
þangað var komið gripum við í tómt því 
öldungar þorpsins voru á veiðum þennan 
dag. Við vorum því svolítið svekkt að 
hafa ekki erindi sem erfiði og snerum 

við. Á bakaleiðinni, þegar við vorum að 
aka gegnum skóginn sá Egill í baksýnis-
speglinum að maður nokkur veifaði til 
okkar öllum öngum og hann sagði Kalla 
frá því. Kalli stoppaði bílinn, maðurinn 
kom hlaupandi og sagði okkur að rétt 
hjá væru ung hjón með tvö alvarlega veik 
börn. Þegar nánar var að gáð virtist sem 
börnin hefðu verið bitin af slöngu. Annað 
barnið hafði verið bitið í klof og kálfa en 
hitt í ennið. Foreldrarnir héldu því hins 
vegar fram að börnin þeirra væru með 
malaríu, enda er sú sjúkdómsgreining 
almennt notuð af fólkinu, nánast sama 
hver sjúkdómurinn er. Eina leiðin til að 
bjarga lífi barnanna var að koma þeim á 
heilsugæsluna í Ómó Rate, en þangað 
var allt of langt að fara fótgangandi með 
svo veik börn. Við tókum fjölskylduna 
með upp í bílinn og skelfing var að sjá 
hvernig börnin voru útleikin. Við skiluðum 
þeim á áfangastað og var vel tekið á móti 
þeim á heilsugæslunni. Þremur dögum 
síðar sáum við börnin á leið heim aftur 
ásamt foreldrum sínum. Þau voru orðin 
frísk.

Það varð okkur umhugsunarefni að 
ef við hefðum farið degi fyrr til Loiere þá 
hefðum við hitt öldungana eins og til stóð 
en tæplega getað hitt fjölskylduna. Þess 
vegna er ég viss um að það var hand-
leiðslu Guðs að þakka að við vorum of 
sein en samt á hárréttum tíma.

Kristín Gyða Guðmundsdóttir

Sat-7 í egyptalandi
Fulltrúar egypskra yfirvalda réðust inn 
í kvikmyndaver Sat-7 í Kaíró í október 
síðastliðnum. Kvikmyndatökuvélar voru 
gerðar upptækar sem og sjónvarpssend-
ir og tölvubúnaður til myndvinnslu. Fram-
kvæmdastjórinn, Farid Samir, var hand-
tekinn og færður til yfirheyrslu en síðan 
sleppt. Honum hefur nú verið birt ákæra 
í fjórum liðum sem snýr að rekstri  sjón-
varpsútsendinga í gegnum gervihnött án 
tilskilinna leyfa. Yfirvöld líta fram hjá því 
að engar gervihnattaútsendingar fara 
fram frá Egyptalandi heldur frá öðru landi. 
Kvikmyndaverið í Kaíró er ekki annað en 
framleiðslustaður sjónvarpsefnis og sem 
slíkt með öll tilskilin leyfi. Málið er hjá sak-

sóknara og hefur enn ekki verið gefin út 
kæra á hendur Sat-7. Lögfræðingar vinna 
fyrir sjónvarpsstöðina að lausn málsins. 
En á meðan á þessu stendur er búnaður 
Sat-7 í höndum yfirvalda og starfsemin 
hálf lömuð. Ekki er hægt að senda út 
neinar beinar útsendingar og upptaka 
nýrra þátta er lítil.

Starfsmenn stöðvarinnar finna fyrir 
miklum stuðningi hvaðanæva úr heimin-
um. Farid Samir sendi frá sér eftirfarandi 
bænaákall: „Biðjið fyrir þjónustunni sem 
við veitum, að við getum haldið áfram 
að færa fólkinu okkar fagnaðarerindið 
um Jesú Krist.“ Egypsku starfsmenn-
irnir biðja um leiðsögn. Haldið áfram að 

biðja fyrir þeim, að þeir verði uppörvaðir 
og finni frið Guðs í hjarta sér. Farid Samir 
segir: „Guð er að sameina kirkju sína sér 
til dýrðar. Heilagur andi lokar dyrum og 
opnar nýjar. Það kemur eitthvað gott út 
úr þessu. Við stöndum á bjargi, bjargið er 
Jesús.“

(Heimild: sat7.org)
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Reykjavík
Auglýsingastofan ENNEMM
Á.K. Sjúkraþjálfun ehf
Ásbjörn Ólafsson ehf
B. Ingvarsson ehf
Bílasmiðurinn hf
Bónstöðin hjá Jobba ehf
Brauðhúsið ehf
Danica sjávarafurðir ehf
Efling stéttarfélag
Endurskoðun og reikningsskil hf
Fastus ehf
Fiskmarkaðurinn ehf
Gamla smiðjan
Garðs Apótek ehf
Gjögur hf
GLÁMA-KÍM arkitektar
Gróðrarstöðin Mörk
Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili
Guðmundur Arason ehf, smíðajárn
Guðmundur Jónasson ehf
Gullkistan skrautgripaverslun- 

www.thjodbuningasilfur.is
Gullsmiðurinn í Mjódd
Hamborgarabúlla Tómasar  

- Við erum öll jöfn
Henson sports
Hótel Leifur Eiríksson ehf
Hótel Viðey ehf - 4th Floor Hotel
Hreyfill
Höfðakaffi ehf
Innnes ehf
Íslenska auglýsingastofan
Kórall sf
Kvika ehf
Lífstykkjabúðin ehf
Löndun ehf
Nýi ökuskólinn ehf
Orka ehf
Ó. Johnson & Kaaber ehf
Ólafur Þorsteinsson ehf
Pósturinn
Securitas hf
Suzuki bílar hf
Tannlæknastofa Geirs A Zoega
Tónskóli þjóðkirkjunnar Grensáskirkju
Tróbeco ehf
Utanríkisráðuneytið
Varma & Vélaverk ehf
Verkfræðistofan VIK ehf
Verslunin Brynja ehf
Verslunin Rangá
Við og Við sf

Þorsteinn Bergmann ehf
Ögurvík hf
Kópavogur
ABC-Barnahjálp
Íslenskt marfang ehf
Pottagaldrar ehf
Rafmiðlun hf
Reiðhjólaverslunin Hjólið ehf
Vaki fiskeldiskerfi hf
Veitingaþjónusta Lárusar Loftssonar
Öryggismiðstöðin
Garðabær
Árvík hf
Fagval ehf
Garðabær
Geislatækni ehf-Laser-þjónustan
Ísafoldarprentsmiðja ehf
Hafnarfjörður
Ás, fasteignasala ehf
H. Jacobsen
Hrafnistuheimilin
Rótor ehf verkstæði og verslun,  

s: 555 4900
Stoðtækni ehf
Útvík hf
Víðir og Alda ehf
Reykjanesbær
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Víkurás ehf
Grindavík
Hópsnes ehf
Marver ehf
Veitingastofan Vör ehf
Vísir hf
Þorbjörn hf
Mosfellsbær
Hestaleigan Laxnesi
Nonni litli ehf
Akranes
Verslunin Einar Ólafsson ehf
Borgarnes
Skorradalshreppur
Vélaverkstæðið Vogalæk
Stykkishólmur
Hvítasunnukirkjan Fíladelfía Stykkishólmi
Reykhólahreppur
Þörungaverksmiðjan hf
Ísafjörður
Samgöngufélagið -www.samgongur.is
Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður
Patreksfjörður
Oddi hf, fiskvinnsla-útgerð

Árneshreppur
Hótel Djúpavík ehf
Blönduós
Húnavatnshreppur
Ísgel ehf
Skagaströnd
Skagabyggð
Sauðárkrókur
Vörumiðlun ehf
Varmahlíð
Akrahreppur Skagafirði
Akureyri
Grófargil ehf
Raftákn ehf - Verkfræðistofa
Vélsmiðjan Ásverk ehf
Dalvík
Bruggsmiðjan Kaldi ehf
Vélvirki ehf, verkstæði
Egilsstaðir
Bókráð,bókhald og ráðgjöf ehf
Miðás ehf
Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkaupstaður
Reyðarfjörður
Tærgesen, veitinga- og gistihús
Eskifjörður
Fjarðaþrif ehf
Neskaupstaður
Samvinnufélag útgerðamanna
Höfn í Hornafirði
Skinney-Þinganes hf
Uggi SF-47
Selfoss
Bókaútgáfan Björk
Jeppasmiðjan ehf
Lindin, verslun
Set ehf, röraverksmiðja
Hveragerði
Dvalarheimilið Ás
Garðyrkjustöð Ingibjargar
Heilsustofnun NLFÍ - heilsustofnun.is
Þorlákshöfn
Sveitarfélagið Ölfus
Ölfus
Eldhestar ehf
Vestmannaeyjar
Ísfélag Vestmannaeyja hf
Miðstöðin ehf
Ós ehf
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf
Vinnslustöðin hf

þÖkkum eFtirtÖldum aðilum veittan Stuðning



á dÖFinni
samKomur í Kristniboðssalnum
Uppbyggilegar og fræðandi samkomur eru í Kristniboðssalnum 
á Háaleitisbraut 58-60 hvert miðvikudagskvöld kl. 20:00. Dag-
skrána má finna á heimasíðu Kristniboðssambandsins, sik.is og 
í Félagslífi Morgunblaðsins. Engin samkoma verður á Þorláks-
messu 23. desember en samkoma verður milli jóla og nýárs, 
miðvikudaginn, 30. desember. Allir eru hjartanlega velkomnir á 
samkomurnar.

frímerKi og mynt
Eins og flestir kristniboðsvinir vita safnar Kristniboðssambandið 
notuðum frímerkjum, en færri vita kannski að Kristniboðssam-
bandið tekur líka á móti mynt. Myntin má vera í hvaða gjaldeyri 
sem er. Hvernig væri að taka til í skúffum og dósum og færa 
kristniboðinu myntina sem víða leynist? Margt smátt gerir eitt 
stórt.

Nú nálgast sá tími ársins þegar fólk sendir hvert öðru jóla-
kveðjur. Fjöldi umslaga berst inn á hvert heimili, mörg hver með 
fallegum frímerkjum, bæði innlendum og erlendum. Við þiggjum 
með þökkum umslögin með frímerkjunum á eða frímerkin af 
jólapóstinum ykkar. Tekið er á móti frímerkjum og umslögum í 
Basarnum, Austurveri og í Litla húsinu, Glerárgötu 1, Akureyri. Þá 
munu pósthúsin um land allt taka við umslögum og frímerkjum 
í janúar.

Tekjur af sölu frímerkja og myntar í fyrra nam um 3 milljónum 
króna. Verðmæti sem oft fara í ruslið. Jarle Reiersen sér um að 
flokka og selja frímerkin og myntina sem berst til kristniboðsins. 
Innilegar þakkir til ykkar allra sem hafa gefið okkur frímerki og 
mynt!

almanaKið 
Almanak kristniboðssambandsins fyrir árið 2016 er komið út 
og fylgir það Kristniboðsfréttum. Almanakinu er dreift ókeypis 
en bankaupplýsingar eru á hverri síðu um hvernig hægt er að 
gefa til kristniboðsins ef fólk óskar þess. Vinsamlegast hafið 
samband við skrifstofuna ef þið viljið að við sendum ykkur fleiri 
almanök.

látum sKóna ganga aftur
Kristniboðssambandið er með skógáma hjá Sorpu undir heitinu 
Látið skóna ganga aftur. Fólk er hvatt til að setja skó sem það er 
hætt að nota í gámana okkar. 

gjafaKort, tæKifærisKort og minningarKort
Við minnum á gjafakortin. Þau er hægt að gefa við öll tækifæri og 
eru upplögð handa þeim sem allt eiga. Hægt er að velja á milli 
níu tegunda og styðja þar með níu mismunandi verkefni. Verðið 
er frá kr. 2000-10.000. Þá eru til sölu falleg tækifæriskort á góðu 
verði í Basarnum, einnig falleg handgerð kort sem fátækar kon-
ur í Keníu búa til. Við minnum einnig á minningarkortin. Hægt er 
að nálgast kortin í Basarnum, Austurveri, Háaleitisbraut 68, s. 
5626700 og á skrifstofu Kristniboðssambandsins Háaleitisbraut 
58-60 s. 5334900.

Kristniboðsdagurinn og Kaffisala
Kristniboðsdagur þjóðkirkjunnar var sunnudaginn 8. nóvember 
og var hans minnst í kirkjum landsins. Sr. Ragnar Gunnarsson, 
framkvæmdastjóri Kristniboðssambandsins, prédikaði í útvarps-
guðsþjónustu dagsins frá Fella- og Hólakirkju í Reykjavík þar sem 
sr. Guðmundur Karl Ágústsson þjónaði fyrir altari. Starfsmenn og 
sjálfboðaliðar Kristniboðssambandsins tóku víða þátt í guðsþjón-
ustum og samkomum þennan dag. Í mörgum kirkjum var tekið á 
móti gjöfum til starfs kristniboðsins og færum við innilegar þakkir 
fyrir þær. 

Kristniboðsfélag karla hélt sína árlegu kaffisölu á kristni-
boðsdaginn. Áður en kaffisalan hófst var haldin samkoma 
á sama stað þar sem m.a. Sr. Ólafur Jóhannsson, prestur í 
Grensáskirkju og formaður stjórnar Kristniboðssambandsins, 
flutti hugvekju. Margir kristniboðsvinir og velunnarar starfsins 
lögðu leið sína í Kristniboðssalinn og nutu góðra veitinga hjá 
körlunum. Kaffisalan gekk mjög vel og er nú orðinn fastur liður í 
hátíðarhöldum kristniboðsdagsins.

jólabasarinn
Kristniboðsfélag kvenna hélt sinn árlega jólabasar laugardaginn, 
14. nóvember. Að venju var gott úrval af handunnum munum og 
mikið af jólasmákökum og öðrum heimabakstri til sölu.  Skyndi-
happdrættið nýtur ætíð mikilla vinsælda og seldust 500 miðar. 
Margir fengu sér heitt súkkulaði og nýbakaða vöfflu og spjölluðu 
við vini og kunningja. Jólabasarinn gekk mjög vel og rennur ágóð-
inn óskiptur til starfs kristniboðsins.  

KristniboðsviKa
Eins og undanfarin ár stendur til að hafa kristniboðsviku í lok 
febrúar og fyrstu vikuna í mars. Vikan mun hefjast sunnudaginn 
28. febrúar og ljúka sunnudaginn 6. mars. Dagskráin birtist er 
nær dregur. Við minnum kristniboðsvini á að hafa vikuna í huga 
og biðja fyrir henni. Hún er gott tækifæri til að bjóða vinum og 
vandamönnum á samkomu og kynna þeim um leið starf Kristni-
boðssambandsins.

KristniboðsalmanaKið 2016


