
Hlustaðu á Guð
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Hvernig getum við hlustað á Guð? BLS. 4
Hver er Guð? BLS. 6
Hvernig var lı́fið ı́ paradı́s? BLS. 8
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Guð er eins og umhyggjusamur faðir.
1. Pétursbréf 5:6, 7

Guð skapaði okkur og
hann elskar okkur. Vitur
faðir, sem elskar börn sı́n,
leiðbeinir þeim. Það gerir
Guð lı́ka. Hann kennir fólki
um allan heim hvernig best
sé að lifa.
Guð segir okkur frá
dýrmætum sannleika sem
gleður okkur og gefur von.
Ef þú hlustar á Guð
leiðbeinir hann þér og
verndar. Hann hjálpar þér
þegar þú átt ı́ erfiðleikum.
En hann gerir meira
en það – hann gefur
þér eilı́ft lı́f.
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Hvað lærum við af Nóaflóðinu?
BLS. 14
Hver var Jesús? BLS. 16
Hvað þýðir það fyrir okkur
að Jesús dó? BLS. 18

Hvenær verður jörðin paradı́s?
BLS. 20

Hvaða framtı́ð bı́ður þeirra sem
hlusta á Guð? BLS. 22
Hlustar Jehóva á okkur? BLS. 24
Hvernig getum við átt hamingjurı́kt
fjölskyldulı́f? BLS. 26

Hvað verðum við að gera til að
gleðja Guð? BLS. 28

Hvernig geturðu verið Jehóva trúr? BLS. 30

„Komið til mı́n,“ segir Guð.
„Hlustið, þá munuð þér lifa.“

Jesaja 55:3



Guð talar til okkar þegar við lesum ı́ Biblı́unni.
2. Tı́móteusarbréf 3:16

Hvernig getum við hlustað á Guð?

Guð lét skrifa einstaka bók. Í henni
eru mikilvægar upplýsingar sem hann
vill að þú fáir. Þetta er heilög bók
og hún er kölluð Biblı́an.

Guð er alvitur og hann veit hvað
er okkur fyrir bestu. Við verðum
vitur ef við hlustum á hann.
– Orðskviðirnir 1:5.

Guð vill að allir lesi
Biblı́una. Hún er
til á mörgum
tungumálum.

Ef þú vilt hlusta á Guð
verðurðu að lesa og
skilja Biblı́una.
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Um allan heim er að finna fólk sem hlustar á Guð.
Matteus 28:19

Vottar Jehóva geta hjálpað þér
að skilja Biblı́una.

Þeir kenna fólki um allan heim
sannleikann um Guð.

Þú þarft ekki
að borga fyrir
kennsluna. Þú getur
lı́ka fengið að læra
um Guð ı́ rı́kissal
Votta Jehóva þar
sem þú býrð.

Orð Guðs er sannleikur. – Jóhannes 17:17.

Hvers vegna getum við treyst Guði?
– 4. Mósebók 23:19.



Jehóva skapaði allt sem er á himnum . . .

Hver er Guð?

Það er aðeins til einn sannur Guð.
Hann heitir Jehóva. (2. Mósebók
6:3, neðanmáls) Við getum ekki
séð Guð þvı́ að hann er andi.
Hann elskar okkur og vill að við
elskum hann. Guð vill einnig að
við elskum annað fólk. (Matteus
22:35-40) Hann er alvaldur Guð
og skapaði alla hluti.

Fyrst af öllu skapaði
Guð volduga andaveru.
Þessi andavera varð sı́ðar
þekkt sem Jesús Kristur.
Jehóva skapaði lı́ka
englana.
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og á jörðinni.
Opinberunarbókin 4:11

Jehóva skapaði stjörnurnar
og einnig jörðina og allt sem
á henni er. – 1. Mósebók 1:1.

Hann myndaði fyrsta
manninn, Adam,
af moldu jarðar.
– 1. Mósebók 2:7.

Hvers vegna eigum við að lofa Jehóva? – Jesaja 42:5.

Nefndu nokkra af eiginleikum Guðs. – 2. Mósebók 34:6.

7



Jehóva gaf Adam og Evu margar góðar gjafir.
1. Mósebók 1:28

Hvernig var lı́f ið ı́ paradı́s?

Jehóva skapaði fyrstu
konuna, Evu, og gaf Adam
hana fyrir eiginkonu.
– 1. Mósebók 2:21, 22.

Jehóva skapaði þau
fullkomin á huga og lı́kama.
Þau voru gallalaus.

Þau bjuggu ı́ Eden
– fallegum garði með
ávaxtatrjám, dýrum
og stórri á.

Jehóva talaði við þau og
kenndi þeim. Þau gátu lifað
að eilı́fu ı́ paradı́s á jörð
ef þau hlustuðu á hann.
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Guð sagði að ekki mætti borða af einu tré ı́ Edengarðinum.
1. Mósebók 2:16, 17

Einn englanna
gerði uppreisn
gegn Guði. Þessi
illa andavera er
Satan djöfullinn.

Jehóva sagði
Adam og Evu
að þau mættu
ekki borða af einu
ákveðnu tré ı́ garðinum.
Þau myndu deyja
ef þau gerðu það.

Satan vildi ekki að Adam og Eva
hlýddu Jehóva. Hann notaði þvı́
höggorm til að tala við Evu. Hann
sagði henni að ef hún borðaði
af trénu myndi hún ekki deyja
heldur verða eins og Guð. Það var
auðvitað lygi. – 1. Mósebók 3:1-5.
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Adam og Eva hlýddu ekki Guði. Þess vegna dóu þau.
1. Mósebók 3:6, 23

Þau hlustuðu á Satan.
Hverjar voru afleiðingarnar?

Eva hlustaði á
höggorminn og
borðaði ávöxt af trénu.
Sı́ðan gaf hún Adam
og hann borðaði lı́ka.

Það sem þau gerðu var rangt.
Það var synd. Guð rak þau
út úr Eden, paradı́sinni sem
þau bjuggu ı́.

Lı́fið varð erfitt fyrir þau og börn þeirra.
Þau urðu gömul og dóu. Þau fóru ekki
yfir ı́ andaheiminn heldur hættu
að vera til.
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Hinir dánu eru jafn lı́fvana og moldin.
1. Mósebók 3:19

Við deyjum vegna þess að við erum öll afkomendur
Adams og Evu. Dánir geta ekki séð eða heyrt og
þeir geta ekkert gert. – Prédikarinn 9:5, 10.

Það var ekki ætlun Jehóva
að fólk myndi deyja.
Bráðlega mun hann reisa
hina dánu aftur til lı́fsins.
Ef þeir hlusta á hann fá
þeir að lifa að eilı́fu.

Hvers vegna deyjum við? – Rómverjabréfið 5:12.

Dauðinn verður ekki lengur til. – 1. Korintubréf 15:26.



Flestir gerðu það sem illt var á dögum Nóa.
1. Mósebók 6:5

Flóðið á dögum Nóa.
Hverjir hlustuðu á Guð? Hverjir hlustuðu ekki?

Adam og Eva eignuðust börn
og fólki fjölgaði á jörðinni.
Með tı́manum gengu sumir englar
til liðs við Satan ı́ uppreisninni
gegn Guði.

Englar komu til jarðar og tóku sér
mannslı́kama til að geta gifst konum.
Konurnar fæddu syni sem voru
ofurmannlegir. Þeir voru grimmir
og sterkir.

Jörðin varð full af fólki sem
gerði margt illt. Í Biblı́unni
stendur: „Illska mannanna
var mikil orðin á jörðinni
og . . . allar hneigðir þeirra
og langanir snerust ætı́ð
til ills.“
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Nói hlustaði á Guð og smı́ðaði örk.
1. Mósebók 6:13, 14, 18, 19, 22

Nói var góður maður.
Jehóva sagði honum að
hann ætlaði að afmá hina
illu ı́ miklu flóði.

Guð sagði Nóa að smı́ða
risastórt skip sem var kallað
örk. Hann átti að fara með
fjölskyldu sı́na og dýr af öllum
tegundum inn ı́ örkina.

Nói varaði fólk við flóðinu en það hlustaði
ekki á hann. Sumir hlógu að honum og aðrir
hötuðu hann.

Þegar örkin var tilbúin
fór Nói með dýrin inn ı́ hana.



Guð eyddi hinum illu en bjargaði Nóa og fjölskyldu hans.
1. Mósebók 7:11, 12, 23

Hvað lærum við af Nóaflóðinu?

Það rigndi ı́ 40 daga og
40 nætur. Vatnið huldi
alla jörðina. Þeir sem
voru illir dóu. Englarnir, sem gerðu uppreisn, yfirgáfu

mannslı́kamann og urðu illir andar.

Þeir sem voru ı́ örkinni lifðu af flóðið.
Nói og fjölskylda hans dóu að lokum
en Guð á eftir að reisa þau aftur til lı́fs.
Þá geta þau lifað að eilı́fu.
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Guð mun aftur eyða hinum illu og bjarga hinum góðu.
Matteus 24:37-39

Satan og illu andarnir
halda áfram að
blekkja fólk.

Jehóva elskar
mennina en margir
hafna leiðsögn
hans alveg eins og
á dögum Nóa.
Bráðlega eyðir Jehóva
öllum illum mönnum.
– 2. Pétursbréf 2:5, 6.

Vottar Jehóva lı́kjast Nóa.
Þeir hlusta á Guð og fara
eftir þvı́ sem hann segir.

Veldu veginn sem liggur til lı́fsins.
– Matteus 7:13, 14.

Hinum illu verður eytt en hógvært
fólk mun njóta friðar.
– Sálmur 37:10, 11.



Jehóva sendi Jesú til jarðar.
1. Jóhannesarbréf 4:9

Hver var Jesús?
Ef við viljum þóknast Jehóva
verðum við lı́ka að hlusta á
aðra mikilvæga persónu.
Löngu áður en Jehóva
myndaði Adam skapaði hann
volduga andaveru á himnum.

Á ákveðnum tı́ma sendi
Jehóva þennan andason
til jarðar. Hann átti að
fæðast ı́ Betlehem af
mey sem hét Marı́a.
Barnið fékk nafnið
Jesús. – Jóhannes 6:38.

Jesús hafði sams konar eiginleika og Guð.
Hann var hlýlegur, kærleiksrı́kur og það var
auðvelt að nálgast hann. Hann var hugrakkur
þegar hann kenndi öðrum sannleikann
um Jehóva.
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Jesús gerði það sem var gott en var samt hataður.
1. Pétursbréf 2:21-24

Trúarleiðtogarnir hötuðu
Jesú af þvı́ að hann fletti
ofan af fölskum kenningum
þeirra og vondum verkum.

Jesús læknaði einnig sjúka og reisti
dána upp til lı́fs.

Trúarleiðtogarnir fengu Rómverja
til að berja Jesú og taka hann
af lı́fi.

Hvers vegna er mikilvægt að læra um Jesú?
– Jóhannes 17:3.

Hvað gerði Jesús á himnum áður en hann kom
til jarðar? – Kólossubréfið 1:15-17.



Jesús dó svo að við gætum lifað.
Jóhannes 3:16

Hvað þýðir það
fyrir okkur að Jesús dó?

Nokkrar konur komu að gröf Jesú
þrem dögum eftir að hann dó.
Gröfin var þá tóm. Jehóva var búinn
að reisa hann upp frá dauðum.

Seinna birtist Jesús
postulum sı́num.

Jehóva hafði reist Jesú upp sem
volduga og ódauðlega andaveru.
Lærisveinar hans sáu hann fara
til himna.

Hver eru „laun syndarinnar“?
– Rómverjabréfið 6:23.
Jesús opnaði leiðina að eilı́fu lı́fi.
– Rómverjabréfið 5:21.

18



Guð reisti Jesú upp frá dauðum og gerði hann að konungi Guðsrı́kis.
Danı́el 7:13, 14

Jesús gaf lı́f sitt til að leysa
mannkynið undan dauðanum.
(Matteus 20:28) Þannig gerir
Guð það mögulegt fyrir okkur
að lifa að eilı́fu.

Jehóva ákvað að Jesús yrði konungur og
myndi rı́kja yfir jörðinni. Með honum verða
144.000 trúfastir menn og konur sem eru
reist upp til lı́fs á himnum. Saman mynda
þau réttláta stjórn á himnum. Hún er kölluð
rı́ki Guðs. – Opinberunarbókin 14:1-3.

Guðsrı́ki mun breyta
jörðinni ı́ paradı́s. Glæpir,
strı́ð, fátækt og hungur
verða ekki lengur til.
Fólk verður ánægt
og hamingjusamt.
– Sálmur 145:16.

Hvaða blessun mun rı́ki Guðs færa
mönnum? – Sálmur 72.
Við ættum að biðja um að rı́ki Guðs
komi. – Matteus 6:10.
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Ástandið ı́ heiminum sannar að Guðsrı́ki tekur bráðum ı́ taumana.
Lúkas 21:10, 11; 2. Tı́móteusarbréf 3:1-5

Hvenær verður
jörðin paradı́s?

Í Biblı́unni er sagt fyrir um
margt sem er að gerast núna.
Þar er sagt frá þvı́ að menn
myndu verða grimmir, óhlýðnir
foreldrum sı́num og elska
peninga og skemmtanir.

Það yrðu miklir
jarðskjálftar, strı́ð,
hungur og farsóttir.
Allt þetta er að
gerast núna.

Jesús sagði lı́ka
að fagnaðarerindið
um rı́ki Guðs yrði
boðað um allan heim.
– Matteus 24:14.

20



Guðsrı́ki mun fjarlægja alla illsku.
2. Pétursbréf 3:13

Jehóva mun
bráðlega eyða
öllum vondum
mönnum.

Satan og illu
öndunum
verður refsað.

Þeir sem hlusta á Guð
fá að lifa ı́ nýjum og
réttlátum heimi. Þar
verður engin ástæða til
að óttast þvı́ að traust
og kærleikur mun rı́kja
milli manna.

Hvað sagði Jesús að myndi gerast
á okkar dögum? – Matteus 24:3-14.
Hinum illu verður eytt.
– 2. Pétursbréf 3:7.
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Dánir verða reistir upp til lı́fs á jörðinni.
Postulasagan 24:15

Hvaða framtı́ð bı́ður þeirra
sem hlusta á Guð?

Hugsaðu þér þá dásamlegu
framtı́ð sem bı́ður þı́n
ef þú hlustar á Jehóva.
Þú verður við fullkomna
heilsu. Enginn verður veikur
eða lasburða. Þar verða
engir vondir og þú getur
treyst öllum.

Grátur, sársauki og sorg
verða ekki lengur til. Fólk
verður ekki gamalt og deyr.
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Rı́ki Guðs bindur enda á allar þjáningar.
Opinberunarbókin 21:3, 4

Þú nýtur þess að vera með fjölskyldu þinni
og vinum. Lı́fið ı́ paradı́s verður yndislegt.

Þar verður ekkert að
óttast. Allir verða ánægðir
og hamingjusamir.

23



Guð heyrir bænir okkar.
1. Pétursbréf 3:12

Hlustar Jehóva
á okkur?

Jehóva „heyrir bænir“.
(Sálmur 65:3) Hann vill
að við tölum við sig ı́ einlægni.

Við ættum aðeins
að biðja til Jehóva.

Jesús kenndi okkur að biðja.
– Matteus 6:9-15.
Á hverja hlustar Guð?
– Sálmur 145:18, 19.
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Við getum talað um margt ı́ bænum okkar.
1. Jóhannesarbréf 5:14

Biðjum um að vilji
Guðs verði gerður
bæði á himni og jörð.

Biðjum Jehóva að hjálpa
okkur að gera það sem
er rétt. Við getum einnig
beðið til Jehóva varðandi
mat, föt, vinnu, húsaskjól
og heilsuna. Biðjum ı́ nafni Jesú.

Þannig sýnum við
að við kunnum að
meta það sem hann
gerði fyrir okkur.

Jehóva hlustar á þá sem gera það
sem er rétt. – Orðskviðirnir 15:29.

Við þurfum ekki að hafa áhyggjur.
– Filippı́bréfið 4:6, 7.
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Fjölskyldan verður hamingjusöm ef við sýnum kærleika.

Efesusbréfið 5:33

Hvernig getum við átt hamingjurı́kt fjölskyldulı́f?

Guð hefur ákveðið að ı́ hjónabandi
eigi aðeins að vera einn maður
og ein kona.

Maður, sem elskar konuna sı́na,
sýnir henni blı́ðu og skilning.

Konan ætti að vera
samvinnufús við
manninn sinn.

Börnin eiga að hlýða
foreldrum sı́num.



Verum ástrı́k og trúföst.
Kólossubréfið 3:5, 8-10

´
I orði Guðs segir að maðurinn
eigi að elska konuna sı́na
eins og eigin lı́kama og að
konan eigi að bera djúpa
virðingu fyrir manninum sı́num.

Það er rangt að hafa kynmök
utan hjónabandsins. Maður
á að vera trúr maka sı́num.

Biblı́an kennir hvernig
fjölskyldan getur notið
hamingju.

Við eigum að vera siðferðilega hrein.
– 1. Korintubréf 6:18.

Elskum börnin okkar, kennum þeim
og verndum þau. – 5. Mósebók 6:4-9.
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Forðumst það sem er illt.
1. Korintubréf 6:9, 10

Hvað verðum við
að gera til að gleðja Guð?

Ef við elskum Jehóva
viljum við ekki gera það
sem hann hatar.

Jehóva vill ekki að
við stelum, drekkum
okkur full eða notum eiturlyf.

Guð hatar morð,
fóstureyðingar og
kynvillu. Hann vill ekki
að við séum ágjörn
eða ofbeldisfull.

Við eigum ekki að tilbiðja
skurðgoð eða koma nálægt
spı́ritisma.

Þeir sem stunda
hið illa fá ekki að
lifa ı́ paradı́sinni
sem verður hér
á jörð.

Hvað finnst Guði um galdra og
kukl? – 5. Mósebók 18:10-12.
Hvers vegna eigum við ekki
að tilbiðja skurðgoð?
– Jesaja 44:15-20.
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Gerum það sem er gott.
Matteus 7:12

Til að gleðja Guð
verðum að lı́kja
eftir honum.

Sýnum öðrum kærleika
með þvı́ að vera góð
og örlát.

Verum heiðarleg.

Segjum öðrum frá Jehóva
og leiðbeiningum hans.
– Jesaja 43:10.

Verum miskunnsöm
og fús til að fyrirgefa.

Lı́kjum eftir Jehóva.
– 1. Pétursbréf 1:14-16.

Sýnum öðrum kærleika.
– 1. Jóhannesarbréf 4:7, 8, 11.



Vertu ákveðinn ı́ að gera vilja Guðs.
1. Pétursbréf 5:6-9

Hvernig geturðu
verið Jehóva trúr?

Forðastu siði og venjur sem
stangast á við Biblı́una.
Það þarf hugrekki til að
gera það.

Blandaðu þér ekki ı́
stjórnmál. Þeir sem
gera það styðja ekki
Jehóva Guð og
rı́ki hans.

Jehóva verndar þá sem eru honum
trúir. – Sálmur 97:10.
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Taktu rétta ákvörðun – hlustaðu á Guð.
Matteus 7:24, 25

Sæktu samkomur hjá Vottum Jehóva.
Það hjálpar þér að eignast gott
samband við Guð.

Haltu áfram að læra
um Guð og reyndu að
fara eftir boðum hans.

Þegar þú hefur byggt
upp sterka trú ættirðu
að vı́gja þig Jehóva
og láta skı́rast.
– Matteus 28:19.

Hlustaðu á Guð. Lestu
ı́ Biblı́unni og biddu
votta Jehóva um aðstoð
til að skilja hana. Reyndu
sı́ðan að fara eftir þvı́ sem
þú lærir. Ef þú gerir það
muntu lifa að eilı́fu.
– Sálmur 37:29.

Guð fyrirgefur þér syndir þı́nar
ef þú iðrast og breytir um stefnu.
– Postulasagan 3:19.

Fylgdu veginum til lı́fsins.
– Matteus 7:13, 14.
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