
                                                          Nr. 4   Juni 2022   73. árið 
 

 

 

 

 
 

Hvat sigur Bíblian um møguleikan, at grøða við 

bøn? Hvussu skulu vit skilja lyftini? Og svarar 

Guð altíð bønum okkara við tað sama? 
 

Nýggjatestamentliga tíðarskeiði 

byrjar við Jóhannes Doyparanum. 

Hann talar  og framførir seg sum 

ein profet og hann sær seg sjálvan 

sum ein av profetunum í GT. Men 

hann grøðir ikki sjúk, og ger ikki 

undur, eins og summir - men ikki 

allir - av GT profetunum 

gjørdu.    Hann er vitandi um, at tá 

Messiastíðin kemur, so skulu blind 

síggja, deyv hoyra og spedalsk 

verða reinsa og deyð rísa upp. 
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Messias grøðir sjúk 

So trínur Jesus fram, boðar sama 

boðskap, um at Guðs ríki er nær. Nú er 

tíð uppá at venda um. Tíð uppá at trúgva 

á gleðiboðskapin. Munurin ímillum 

Jóhannus Doyparan og Jesus er, at 

Jóhannus peikar á ein annan, ímeðan 

Jesus peikar a seg sjálvan sum Messias. 

Eitt av tekinum uppá, at Jesus er 

Messias, er, at Jesus grøðir tey sjúku. Tá 

Jesus grøðir, so er hetta nakað sum fær 

nógva umtalu. Vit fáa fleiri frásøgnir 

um, at Jesus grøðir ein og ein, og so fáa 

vit frásøgnir um, at Jesus grøðir í 

rúgvuvís av sjúkum í senn, sum komu til 

hansara. Eisini rekur hann út illar andar 

við einum orði. Og grøðir sjúk og 

soleiðis gekk frofetii út hjá Jesaja tá 

hann sigur,  várar sjúkdómar var tað 

hann bar. 

Tá Jesus sendir Ápostlarnar út og seinri 

ein stóran bólk til bygdir og býir, fáa 

teir vald til at grøða sjúk og at reka út 

illar andar, í Jesu navni. Tá ápostlarnir 

koma heim aftur, greiða teir við gleði 

frá, at tá teir bóðu í Jesu navni, 

grøddust sjúk og illar andar fóru. 

Einaferð gevur Jesus teimum 12 hetta 

stóra lyfti. Joh.12,12-14.  Sanniliga, 

sanniliga sigi eg tykkum: Tann, sum 

trýr á meg, hann skal eisini gera teir 

gerningar, sum eg geri; og hann skal 

gera enn størri gerningar enn hesar, tí 

at eg fari til faðirin. Og hvat tit so biðja 

um í navni mínum, tað skal eg gera, til 

tess at faðirin skal verða gjørdur 

dýrmettur í syninum. Biðja tit um 

okkurt í navni mínum, skal eg gera tað. 

I Joh 5,20 hoyra vit og hann skal sýna 

honum størri gerningar enn hesar, størri 

gerningar enn at grøða ein lamnan. 

Størri gerningar er at hoyra Jesu orð, og 

ígjøgnum orði at stíga yvirum frá 

deyðanum til lívið. Tá Jesus sigur, at 

lærusveinarnir skulu gera enn størri 

gerningar, enn hann sjálvur, so merkir 

tað, at aftaná Hvítusunnu, boða teir 

gleðiboðskapin soleiðis, at enn fleiri 

ganga yvirum frá deyðanum til lívið. 

Apostlasøgan sigur um undur og 

grøðing við handaálegging. Her sleppa 
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Pætur og Paulus eisini at gera somu 

gerningar sum Jesus. Eisini hoyra vit 

um, hvussu teir boða fyri stórum 

mannamúgvum, og at nógv taka við 

trúgv og ganga yvirum frá deyðanum til 

lívið. Grøðing gerst eitt sjónligt tekin 

um, at Jesus er upprisin, og arbeiðir 

ígjøgnum útvald vitni. 

  

Lyftir til øll trúgvandi 

Í læru síni, vísir Jesus á, at tað er ikki 

bert Jesus sjálvur og ápostlarnir, sum 

kunnu grøða í Jesu navni. Jesus gevur 

eitt risa lyfti um, at tann sum biður í Jesu 

navni, skal fáa tað hann biðjur um, og at 

øll trúgvandi kristin, altíð kunnu biðja 

um grøðing og uppliva signingina av at 

verða grøddur. 

Paulus sigur, at summi kristin hava 

náðigávu til at biðja fyri sjúkum, so tey 

fáa grøðing. Í 1. Kor 12,28 og Ják. 5, 14-

16.  Her stendur eisini ein mannagongd 

við salving, forbøn og grøðing, av 

teimum í meinigheitini sum gerast 

álvarsliga sjúk. Og Guð hevur sett 

nakrar í kirkjuliðinum í fyrsta lagi til 

ápostlar, í øðrum lagi til profetar, í 

triðja lagi til lærarar, síðan 

kraftagerðir, tínæst gávur til at grøða, 

til at hjálpa, til at stýra, og ymsar 

tungutalur. Og Jak 5,14-16 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;  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.  Játti tí 

syndirnar hvør fyri øðrum og biðið hvør 

fyri øðrum, fyri at tit mega verða 

grøddir. Megnað bøn av rættvísum 

manni er mikið ment 

Tikið samanum bíbilsku tekstirnar, kann 

sigast at NT peikar mest á, at Jesus 

grøðir sjúk, hetta er eitt tekin uppá, at 

Jesus er Mesias, í samsvar við ítøkilig 

profeti í GT. Eisini sjúka og deyði eru 
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ábendingar um eina fullgerð av 

Mesiastíðini í Guðs ríki. Har sjúka og 

deyði ikki er til longur. 

Í Ápostalsøguni verður tíðuliga víst á 

grøðing ígjøgnum apostlarnar, serliga 

Pætur og Paulus, hetta undirstrikar teirra 

serstøðu sum kirkjustovnarar. At enda 

eru eisini lyftir um, at Gud vil grøða, tá 

trúgvandi biðja í Jesu navni. Nevndar 

verða ymsar skipanir um bøn og forbøn. 

Vit kunnu biðja um grøðing úr 

loynikamari okkara, summi í 

meinigheitini kunnu hava náðigávu at 

biðja fyri sjúkum, og 

meinigheitsleiðslan kann við 

sjúkrasalving biðja um grøðing av illa 

sjúkum í meinigheitini. 

 

Svarðar Guð við tað sama? 

Merkir hetta at Guð altíð svarðar við tað 

sama, tá vit biðja um grøðing. Trý tey 

fyrstu evangeliini, siga frá einum 

dreingi við málleysum anda. Ein andi 

sum syfti dreingin í gólvi. 

Lærusveinarnir royndu at biðja men 

uppgóvu. Tá teir spurdu Jesus um, hví 

tað miseydnaðist, sigur Jesus: Men hetta 

slagið fer ikki út uttan við bøn og føstu. 

Á henda hátt sigur Jesus, at forbøn um 

grøðing og at reka út illar andar, kann 

verða ein arbeiðsgongd, sum krevur tíð 

og áhaldandi bøn. 

Í Joh. 5 kemur Jesus onkustaðni har 

mong liggja sjúk, og her sýnist sum um 

Jesus bert grøðir ein. Paulus nevnir ein 

starvsfelaga, sum hann mátti lata eftir í 

Milet sjúkan.  Timoteus stríðist sjálvur 

við ringa heilsu og er ofta sjúkur, Paulus 

biðjur hann ikki um at fara til forbøn, 

men heldur at njóta eitt sindur av víni, 

fyri magan og veikleikar hansara sum 

eru so tíðir. Sum heild boðar Jesus, at 

tann sum biðjur hann fær, og viðhvørt 

kunnu vit sanna, at grøðing hendir, 

ímóti allari aðrari vitan. Viðhvørt letur 

Gud kroppin grøða seg sjálvan, og 
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viðhvørt letur Gud læknavísund grøða. 

Eisini hendir tað seg at Gud ikki grøðir, 

men ígjøgnum sjúku og roynslur, letur 

okkum liva, bundin at honum. Gud vil 

grøða. Um ikki nú, so á tí nýggju jørðini, 

vit stíga yvirum til. Ein av teimum 

kendu frásagnunum, har Gud ikki grøðir 

við tað sama, er tornin í holdi Paulusar. 

Her er okkurt sum nívir og pínir Paulus. 

Tríggjar ferð hevur hann biðji um at 

hesin Sátans eingil skal fara frá houm. 

Og svarði er: Náði mín er tær nóg mikið. 

Mátturin verður fullkomin í máttloysi. 

Tornin í holdi Paulusar ger, at hann 

verður tættari bundin at Gudi. 

Tíðarskeiði i NT er fult av tílíkum 

dømum. Hví bleiv Stefanus ikki spardur 

frá steiningini, ella hví hjálpti hin 

upprisni Jesus, Paulusi viðhvørt í 

vandastøðum, men viðhvørt mátti 

Paulus ígjøgnum líðing og vandastøður, 

vegna trúarsakir? 

Á henda hátt, kenna vit eisini lív teirra 

trúgvandi í øllum harmaljóðum í GT. 

Eisini søguligar frásøgnir í GT og NT. Í 

fjallatalu Jesu, lýsast lærusveinarnir 

sum fátakir, syrgjandi, svangir, tystir. 

Og soleiðis er jarðiska lív okkara 

framvegis. Tó so eru vit og 

lærusveinarnir, ja øll kristin í einum 

samfelagi við Jesus, sum ger okkum 

sæl. Hetta er ein sæla, hóast vit eru veik 

og bundin at Jesusi. 

 

NT greiðir 3 svarmøguleikar til bøn um grøðing. 

1.     Gud kann grøða við tað sama. 

2.     Gud kann grøða so líðandi. 

3.     Gud kann siga nei. 

Hetta at Gud sigur nei, fær Luther til, í 

eini prædiku, at siga, at tá vit biðja 

tímiligar bønir, td. grøðing, so siga vit 

við Gud hvat vit ynskja, men vit biðja 
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eisini, verði vilji tín. Á henda hátt, lata 

vit tað yvir til Guð at avgera. Um vit 

skulu grøðast ella leiðast ígjøgnum 

okkara roynslur. Okkara bøn verður ein 

máti, har vit flyta ábyrgdina av 

bønarsvarðinum yvir á Gud sjálvan. 

Biðja vit harafturímóti ævinligar bønir, 

td. syndafyrigeving, so nýtast vit ikki at 

siga, verði vilji tin, tí her hava vit frá 

Guðs orði, lyftir og trúgv á, at Gud 

fyrigevur ríkiliga. 

 

Bøn tá sjúka rakar 

Eftir Jesu orðum, kunnu vit biðja fyri 

øllum sum er trupult í lívi okkara, vit 

kunnu biðja fyri krími og vit kunnu 

biðja fyri kyknubroytingum, alt sum 

viðvíkur tí kropsliga og tí sálarliga. 

Á døgum Jesusar, vóru summi so 

illgrunasom, trúðu einki uppá hetta, at 

tey ikki førdu síni sjúku til Jesus. So 

vóru heldur ikki so nógvar grøðingar. 

Vit eiga at leita til Jesus í bøn. Við 

okkara sjúku og heilsukvøl. Eisini um 

Gud nýtir millumliði sum eitur læknar, 

heilivág, taluviðgerð ella órinsverju, so 

er tað Gud, sum bønhoyrir, og grøðir, 

hann ger tað bara ígjøgnum aðrar 

miðlar. Tá vit biðja, so ásanna vit eisini, 

at í roynd og veru, so er øll grøðing frá 

honum.  Vit skulu ikki støðga við at 

biðja um grøðing, hást sjúkan er 

ólekilig, Jesus kann alt. 

Paulus skrivar, at hann og Timoteus 

vóru í svárari lívsneyð, niðurtyngdir, 

høvdu mist alla vón, tó so vóru teir 

bjargaðir, eisini vegna forbøn frá 

meinigheitini. 

Soleiðis skulu vit biðja fyri teimum, 

sum vit standa rundanum, tey sum 

stríðast við sjúku. Vit skulu hava tað 

sum felagsbøn til gudstænastur og á 

møtum, og so eisini í okkara egnu 

bønum heima. Summi í felagsskapinum 

eru signa við serligari umsorgan, og 

Gud hevur kanska serliga lagt teimum á 

hjarta, at biðja um grøðing av sjúkum. 
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Paulus kallar hetta náðigáva at grøða. 

Ikki tí at bønir teirra rigga betri enn 

aðrar kristnar bønir, men Guð hevur 

givið teimum , betur at síggja likamliga 

neyð, og at umseta neyðina til forbøn. 

  

Salving og forbøn í meinigheitini 

Ják. 5,14-16,  nevnir møguleikan at hinir 

elstu kirkjuliðsins verða samankallaðir, 

halda bøn og salva tann sjúka við olju. 

Oljan er í skriftini, ein mynd av nærveru 

heilaga andans, trúboðarar, prestur 

elstir, samankallaðir, tí teir umboða 

meinigheitina, ikki tí teir duga betri. 

Teir umboða meinigheitina og avdúka, 

at øll meinigheitin biðjur og letur hin 

sjúka í Guðs grøðandi hendur. 

og trúarbønin skal gera hin sjúka 

frískan, og Harrin skal reisa hann aftur 

á føtur 

skrivar Jákup. Bønarsvarði er 

endurføðing og heilsa. Orðini kunnu 

merkja grøðing við tað sama, men eisini 

tað grøðing sum uppreisnin gevur, eitt 

dýrdarlikam tá vit hava ein nýggjan 

himmal og eina nýggja jørð.  Bønarsvari 

kann verða er og nú, tað kann eisini 

verða ein longri tilgongd, svarið kann 

eisini vera hult, ella kemur bønarsvarið 

aftaná deyðan. Størstan týdning hevur 

tað, at hin sjúki verður lagdur í Guðs 

hond

. 

Grøðing – eitt tekin, sum peikar á Jesus 

Tá Jesus grøddi, kom røringur í, øll 

tosaðu og tíðindini bórust víða. Hetta 

kundi so føra til, at Jesus var fataður 

meira sum ein grøðari heldur enn Jesus 

frelsarin.  Tí vísir Jesus   ikki hesa 

síðuna av sær, so klárt allastaðni.  
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Grøðingin skal ikki skugga fyri tí, sum 

Jesus skal vísa okkum. Hann skal frelsa 

okkum frá okkara syndum okkum er 

givin til gávus. Við bønini eins og øllum 

øðrum, eigur tað at verða til dýrdar 

Guðs faðirs og frelsaran Jesus. Vit 

kunnu við treysti biðja um grøðing 

allastaðni har vit eru, og vit kunnu við 

treysti vitna um Guðs grøðing, hvar vit 

so eru, men hetta má altíð vísa til at 

Jesus er komin at frelsa okkara frá 

okkara skuld. Vert er at hava í huga, 

Jesu orð í Matt. 7,22-23 Mangir munnu 

siga við meg á hinum degi: «Harri, 

harri, hava vit ikki profeterað við tínum 

navni, og hava vit ikki rikið út illar 

andar við tínum navni, og hava vit ikki 

gjørt mangar kraftargerðir við tínum 

navni?» Og tá skal eg siga teimum beint 

út: «Á ongum sinni havi eg kent tykkum; 

farið burtur frá mær, tit, ið havast við 

órætt.» 

Jesus hugsar um okkum og øll okkara 

forløg. Jesus hugsar um okkara heilsu. 

Vit kunnu biðja um dagligt breyð, um 

grøðing, um tolmóð. Tá Jesus vil og har 

hann vil, sýnir Jesus okkum inn í tað 

komandi, har eingin sjúka er til. 
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