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Pixel prentþjónusta

Ástvinir þakka vináttu og samúð.

Jarðsett verður í Gufuneskirkjugarði.

Minningarorðin verða birt á vefsíðunni 
ornbardur.com, bæði texti og hljóð.
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RITNINGARLESTUR

BÆN

EFTIRSPIL
Í faðmi fjalla blárra

Jónas Tómasson

GUÐSPJALL

MINNINGARORÐ

BÆNIR OG FAÐIR VOR

MOLDUN

BLESSUN

Hallgrímur Pétursson / H. Tomisöns sálmabók 1569

Allt eins og blómstrið eina
upp vex á sléttri grund
fagurt með frjóvgun hreina
fyrst um dags morgunstund,
á snöggu augabragði
af skorið verður fljótt,
lit og blöð niður lagði -
líf mannlegt endar skjótt.

Ég lifi’ í Jesú nafni,
í Jesú nafni’ eg dey,
þó heilsa’ og líf mér hafni,
hræðist ég dauðann ei.
Dauði, ég óttast eigi
afl þitt né valdið gilt,
í Kristí krafti’ eg segi:
Kom þú sæll, þá þú vilt.

FORSPIL
Kveðja

Bubbi Morthens

Vetrarsól
Ólafur Haukur Símonarson / Gunnar Þórðarson

Pétur Þórarinsson / Amerískt þjóðlag

Í bljúgri bæn og þökk til þín
sem þekkir mig og verkin mín.
Ég leita þín, Guð leiddu mig
og lýstu mér um ævistig.

Ég reika oft á rangri leið
sú rétta virðist aldrei greið.
Ég geri margt, sem miður fer
og man svo sjaldan eftir þér.

Sú ein er bæn í brjósti mér
ég betur kunni þjóna þér,
því veit mér feta veginn þinn
að verðir þú æ Drottinn minn.

Þorsteinn Gíslason / Norskt þjóðlag

Ég leit eina lilju í holti, 
Hún lifði hjá steinum á mel. 
Svo blíð og svo björt og svo auðmjúk. 
En blettinn sinn prýddi hún vel.
Ég veit það er úti um engin 
mörg önnur sem glitrar og skín.
Ég þræti ekki um litinn né ljómann.
En liljan í holtinu er mín.

Þessi lilja er mín lifandi trú.
Þessi lilja er mín lifandi trú.
Hún er ljós mitt og von mín og yndi. 
Þessi lilja er mín lifandi trú.

Og þó að í vindunum visni  
á völlum og engjum hvert blóm,
og haustvindar blási um heiðar
með hörðum og deyðandi róm
og veturinn komi með kulda
og klaka og hríðar og snjó,
hún lifir í hug mér sú lilja 
og líf hennar veitir mér fró.

Þessi lilja er mín lifandi trú.
Þessi lilja er mín lifandi trú.
Hún er ljós mitt og von mín og yndi.
Þessi lilja er mín lifandi trú.

Ó, faðir, gjör mig lítið ljós 
um lífs míns stutta skeið, 
til hjálpar hverjum hal og drós, 
sem hefur villst af leið. 

Ó, faðir, gjör mig blómstur blítt, 
sem brosir öllum mót 
og kvíðalaust við kalt og hlýtt 
er kyrrt á sinni rót.

Ó, faðir, gjör mig ljúflingslag, 
sem lífgar hug og sál 
og vekur sól og sumardag, 
en svæfir storm og bál. 

Ó, faðir, gjör mig styrkan staf 
að styðja hvern sem þarf, 
uns allt það pund, sem Guð mér gaf, 
ég gef sem bróðurarf.

Ó, faðir, gjör mig sigursálm, 
eitt signað trúarlag, 
sem afli blæs í brotinn hálm 
og breytir nótt í dag. 

Matthías Jochumsson / Jónas Tómasson

Ólafur Gaukur Þórhallsson / Mario Panzeri

Heyr mína bæn, mildasti blær,
berðu kveðju mína‘ yfir höf,
syngdu honum saknaðarljóð.
Vanga hans blítt vermir þú sól,
vörum mjúkum kysstu hans brá,
ástarorð, hvísla mér frá.

Syngið þið fuglar
ykkar fegursta ljóðaval,
flytjið honum í indælum óði
ástarljóð mitt.

Heyr mína bæn, bára við strönd,
blítt þú vaggar honum við barm
þar til svefninn sígur á brá.
Draumheimi í dveljum við þá
daga langa, saman tvö ein.
Heyr mínar bænir og þrár.

Syngið þið fuglar
ykkar fegursta ljóðaval,
flytjið honum í indælum óði
ástarljóð mitt.


