
Avbjóðingar úr Jákupsbrævinum

Bøn og forbøn



Tekstur: Ják 5,13-18
• v13 Hevur nakar av tykkum tað ringt, tá biði hann; 

veit nøkrum væl við, tá syngi hann lovsang! v14 Er 
nakar sjúkur tykkara millum, tá kalli hann til sín hinar 
elstu kirkjuliðsins, og teir skulu halda bøn yvir honum 
og salva hann við olju í Harrans navni; v15 og 
trúarbønin skal gera hin sjúka frískan, og Harrin skal 
reisa hann aftur á føtur, og hevur hann gjørt syndir, 
skulu tær verða honum fyrigivnar. v16 Játtið tí 
syndirnar hvør fyri øðrum og biðið hvør fyri øðrum, 
fyri at tit mega verða grøddir. Megnað bøn av 
rættvísum manni er mikið ment. v17 Elia var maður 
undir somu korum sum vit; og hann bað ta bøn, at tað 
ikki skuldi regna, og tað regnaði ikki á jørðini í trý ár og 
seks mánaðir; v18 og hann bað aftur, og himmalin 
gav regn, og jørðin bar grøði sína.



Bøn fyri sjúkum
• Sleppa undan sjúku?
• Verði vilji tín
• Meiri bøn
• Bøn hjá spedalskum nigerianara



Tá ið undrið ikki hendir
• Nívandi spurningar
• Hygg at heildini
• Einki er ógjørligt hjá honum

• »Hvar vart tú, tá ið eg legði grundvøll jarðarinnar? ... 
Hevur tú nakrantíð boðið út morgninum, víst
morgunroðanum á stað sín, so at hann treiv um skeyt
jarðarinnar« (Job 38,4 og 12-13a).

• »Eg veit, at tú megnar alt, og at einki er tær ógjørligt!« 
(Job 42,1). 



Lyftir um bøn
• - Hvat tit so biðja um í navni mínum, tað skal eg 

gera (Joh 14,12-14)
• - Biðið, so skal tykkum verða givið; leitið, so skulu

tit finna… (Matt 7,7-11)
• - Um tveir av tykkum eru samsintir á jørðini um at 

biðja um okkurt, hvør søk tað so man vera, tá skal 
tað verða teimum givið av faðir mínum, sum er í 
himlunum. (Matt 18,19)

• Faðir vár
• Faðirlyndi og frælsi



Kvirra og samtala

•Kvirra meðan vit hugsa um:
•Guds bønarsvar kann vera “Ja”, 

“Nei” ella “Ikki nú”. Finn/tosið 
um dømi um øll trý og hvønn 
týdning tað hevur havt.

•Eftir kvirruna tosa vit saman 
um sama spurning.



Forbøn
• «Um Harrin vil, og vit liva, tá skulu vit gera hetta

ella hatta!» (Ják 4,14-15). 
• Tað er nóg mikið
• Kunnu vit gera nakað afturat?
• Hvussu langt skulu vit fara?



Synd og sjúka



Kvirra og samtala
• Kvirra meðan vit hugsa um:

• Á hvønn hátt eru vit kallað til at hjálpa hvør øðrum?
• Hvørja avbjóðing úr Jákupsbrævinum hevur tú serliga 

fest teg við?
• Hvat hugsar tú at bera heim við tær frá 

bíbliuskeiðinum til tína egnu meinigheit?
• Eftir kvirruna tosa vit saman um sama spurning.


