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Utgefendur

Þetta rit er ekki til sölu. Útgáfa þess er þáttur ı́ alþjóðlegri biblı́ufræðslu
sem kostuð er með frjálsum framlögum.
Þú getur farið inn á www.jw.org til að gefa framlag.
Vitnað er ı́ ı́slensku biblı́una frá 2007 nema annað sé tekið fram.
Rétthafar mynda: Bls. 6, efst, Dauðahafshandritið: Shrine of the Book, ljósm. ˘ The Israel
Museum, Jerúsalem. Bls. 6, fyrir miðju og bls. 32, efst til hægri, blað úr grı́skri biblı́u:

´
Ur The

Codex Alexandrinus in Reduced Photographic Facsimile, 1909, með leyfi the British Library.
Bls. 16, Hitler: Byggt á ljósmynd frá U.S. National Archives.

Þessi bæklingur getur hjálpað þér að finna svör Biblı́unnar
við spurningumþı́num. Við hver greinaskil er vı́sað ı́
Biblı́una þar semþú getur lesið svarið við feitletruðu
spurningunni á undan.

Þegar þú lest biblı́utextana skaltu velta fyrir þér hvernig
þeir svari spurningunum. Vottar Jehóva erumeira en fúsir
til að ræða við þig ummerkingu biblı́uversanna sem vı́sað
er ı́.D Lestu Lúkas 24:32, 45.

Hvernig geturðu haft gagn af þessum
bæklingi?

D Lestu Jóhannes 17:3.

Athugið:
¨
Oll rit, sem nefnd eru ı́ þessum bæklingi, eru gefin út af Vottum Jehóva.

Hvernig finnurðu biblı́uversin?
´
I vı́suninni er tekið fram hvaða
biblı́ubók á að fletta upp á.

Fyrsta talan
tiltekur númer
hvað kaflinn er.

Næsta tala eða
tölur tilgreina
hvaða vers á að lesa.
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hafið þér þrenging. En verið hug-
hraustir. Ég hef sigrað heiminn.“

17 Þetta talaði Jesús, hóf augu
sı́n til himins og sagði: „Faðir,

stundin er komin. Ger son þinn dýr-
legan til þess að sonurinn geri þig
dýrlegan. 2 Þú gafst honum vald
yfir öllum mönnum að hann gefi
eilı́ft lı́f öllum þeim sem þú hef-
ur gefið honum. 3 En það er hið ei-
lı́fa lı́f að þekkja þig, hinn eina
sanna Guð, og þann sem þú sendir,
Jesú Krist. 4 Ég hef gert þig dýrlegan
á jörðu með þvı́ að fullkomna það

JÓHANNES 16:33–17:24
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1. Hvaða fréttir færir Guð okkur?

Guð vill að fólk njóti þess að lifa hér á jörð. Hann
skapaði jörðina og allt sem á henni er vegna þess að
hann elskar mennina. Innan tı́ðar gerir hann ráðstafanir
til að tryggja fólki alls staðar ı́ heiminum bjarta framtı́ð.
Hann fjarlægir þá allt sem veldur mönnum þjáningum.
D Lestu Jeremı́a 29:11.

Engri rı́kisstjórn hefur tekist að útrýma ofbeldi, sjúk-
dómum eða dauða. En Guð færir okkur gleðifréttir. Bráð-
lega setur hann af allar stjórnir manna og kemur sinni eigin
stjórn til valda. Þegnar hennar verða heilsuhraustir og búa
við frið. D Lestu Jesaja 25:8; 33:24; Danı́el 2:44.

2. Af hverju er árı́ðandi að hlusta?

Þjáningarnar taka ekki enda fyrr en Guð fjarlægir illa
menn. (Sefanı́a 2:3) Hvenær gerir hann það?

´
I Biblı́unni

var spáð fyrir um það ástand sem ógnar mannkyni núna.
Atburðirnir ı́ heiminum benda eindregið til þess að Guð
grı́pi bráðlega ı́ taumana. D Lestu 2. Tı́móteusarbréf 3:1-5.

3. Hvað þurfum við að gera?

Við þurfum að fræðast um Guð af orði hans,
Biblı́unni. Hún er eins og bréf til okkar frá ástrı́kum
föður. Hún segir frá þvı́ hvernig við getum bætt lı́f okkar
núna og hlotið eilı́ft lı́f á jörð ı́ framtı́ðinni. Það er ekki
vı́st að allir verði ánægðir með að þú fáir aðstoð við að
kynna þér Biblı́una. En vonin um betri framtı́ð er of
verðmæt til að láta hana ganga þér úr greipum.
D Lestu Orðskviðina 29:25; Opinberunarbókina 14:6, 7.

1Hverjar eru gleðifréttirnar?
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1. Hvers vegna eigum við að tilbiðja Guð?

Hinn sanni Guð skapaði alla hluti. Hann á sér hvorki
upphaf né endi. (Sálmur 90:2) Gleðifréttirnar, sem er að
finna ı́ Biblı́unni, eru komnar frá honum. (1. Tı́móteusar-
bréf 1:11) Þar sem Guð gaf okkur lı́fið ættum við að til-
biðja hann einan. D Lestu Opinberunarbókina 4:11.

2. Hvernig er Guð?

Enginn maður hefur nokkurn tı́ma séð Guð vegna
þess að hann er andavera. Það merkir að hann er miklu
æðri en lı́fverur jarðar. (Jóhannes 1:18; 4:24) Eiginleikar
Guðs sjást engu að sı́ður af sköpunarverki hans. Fjöl-
breytni blóma og ávaxta lýsir til dæmis kærleika hans
og visku. Stærð alheimsins ber vitni um mátt hans.
D Lestu Rómverjabréfið 1:20.

Við getum kynnst eiginleikum Guðs enn betur með þvı́
að lesa Biblı́una. Þar sjáum við meðal annars hvað gleður
hann og hvað honum mislı́kar, hvernig hann kemur fram
við fólk og hvernig hann bregst við mismunandi aðstæð-
um. D Lestu Sálm 103:7-10.

3. Heitir Guð eitthvað?

Jesús sagði: „Faðir vor, þú sem ert á himnum. Helgist
þitt nafn.“ (Matteus 6:9) Guð hefur marga titla en aðeins
eitt nafn. Framburður þess er misjafn eftir tungumálum
en á ı́slensku er það yfirleitt borið fram „Jehóva“. Myndin
„Jahve“ er lı́ka þekkt. D Lestu 2. Mósebók 6:3, neðanmáls.

Nafn Guðs hefur verið fellt niður ı́ mörgum biblı́um og ı́
staðinn hafa verið settir titlar eins og Drottinn og Guð. En
þegar Biblı́an var rituð kom nafnið fyrir um 7.000 sinnum

2 Hver er Guð?
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ı́ henni. Jesús kunngerði nafn Guðs með þvı́ að nota það
þegar hann fræddi fólk um Guð. D Lestu Jóhannes 17:26.

4. Er Jehóva annt um okkur?

Benda þjáningar okkar mann-
anna til þess að Jehóva Guði sé
sama um okkur? Sumir halda þvı́
fram að hann reyni okkur með þján-
ingum og freistingum, en það er
ekki rétt. D Lestu Jakobsbréfið 1:13.

Guð sýndi manninum þá virðingu að gefa
honum frjálsan vilja. Erum við ekki þakklát fyrir
að geta valið hvort við þjónum Guði eða ekki? (Jósúabók
24:15) Margir velja að gera öðrum illt og valda miklum
þjáningum. Það hryggir Jehóva að horfa upp á slı́kt
ranglæti. D Lestu 1. Mósebók 6:5, 6.

Jehóva er annt um okkur. Hann vill að við njótum þess
að lifa. Bráðum losar hann okkur við allar þjáningar og
þá sem valda þeim. Hann hefur þó gilda ástæðu til að
leyfa þjáningar um takmarkaðan tı́ma.

´
I 8. kafla könnum

við hver hún er. D Lestu 2. Pétursbréf 2:9; 3:7, 13.

5. Hvernig getum við eignast nánara samband við Guð?

Jehóva býður okkur að eiga náið samband við sig með
þvı́ að tala við sig ı́ bæn. Hann hefur áhuga á okkur hverju
og einu. (Sálmur 65:3; 145:18) Hann er fús til að fyrir-
gefa. Hann tekur eftir að við reynum að þóknast honum
þó að okkur mistakist það stundum. Við getum þvı́ átt
náið samband við Guð þótt við séum ófullkomin.
D Lestu Sálm 103:12-14; Jakobsbréfið 4:8.

Þar sem Jehóva gaf okkur lı́fið ætti okkur að þykja
vænna um hann en nokkurn annan. (Markús 12:30) Þú
sýnir Guði að þú elskir hann með þvı́ að fræðast um hann
og gera vilja hans. Þannig eignast þú náið samband við
hann. D Lestu 1. Tı́móteusarbréf 2:4; 1. Jóhannesarbréf 5:3.

Guð er eins
og ástrı́kur faðir.
Hann hugsar um

velferð okkar til
langs tı́ma litið.



1. Hver er höfundur Biblı́unnar?

Þær gleðifréttir að fólk fái að lifa að eilı́fu á jörð er að
finna ı́ Biblı́unni. (Sálmur 37:29) Biblı́an er safn 66 smærri
bóka. Guð notaði um 40 þjóna sı́na til að skrifa þær. Móse
skrifaði fyrstu fimm bækurnar fyrir um það bil 3.500 árum.
Jóhannes postuli skrifaði þá sı́ðustu fyrir rúmlega 1.900
árum. Hugmyndir hvers voru það sem biblı́uritararnir
skráðu? Guð átti samskipti við þá með heilögum anda
sı́num. (2. Samúelsbók 23:2) Það voru hugmyndir
Guðs en ekki þeirra eigin sem þeir skrásettu.
Jehóva er þvı́ höfundur Biblı́unnar.
D Lestu 2. Tı́móteusarbréf 3:16; 2. Pétursbréf 1:20, 21.

2. Hvernig getum við verið viss um að Biblı́an sé
áreiðanleg?

Við vitum að Guð er höfundur Biblı́unnar vegna þess
að hún hefur að geyma nákvæma spádóma. Menn geta
ekki sagt framtı́ðina fyrir með nákvæmni. (Jósúabók
23:14) Enginn nema alvaldur Guð getur gert það.
D Lestu Jesaja 42:9; 46:10.

Ætla má að bók frá Guði hljóti að vera einstök og Biblı́-
an er það. Hún er til á hundruðum tungumála og henni
hefur verið dreift ı́ milljarðatali. Þótt Biblı́an sé ævaforn
samræmist hún uppgötvunum vı́sindanna. Það sem ritar-
arnir 40 skrifuðu stangast hvergi á.� Biblı́an ber augljós
merki um kærleika Guðs og býr enn þann dag ı́ dag yfir
krafti til að breyta lı́fi fólks til hins betra. Þessar staðreyndir
hafa sannfært milljónir manna um að Biblı́an sé orð Guðs.
D Lestu 1. Þessalonı́kubréf 2:13.

� Sjá bæklinginn Bók fyrir alla menn.

3 Eru gleðifréttirnar ı́ raun
og veru frá Guði?
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3. Um hvað fjallar Biblı́an?

Þær gleðifréttir að Guð hafi búið manninum bjarta
framtı́ð ganga eins og rauður þráður gegnum Biblı́una.
Þar kemur fram hvernig maðurinn glataði forðum daga
tækifærinu til að búa ı́ paradı́s á jörð og hvernig paradı́s
verði endurreist þegar þar að kemur.
D Lestu Opinberunarbókina 21:4, 5.

´
I Biblı́unni er að finna lög, meginreglur og hagnýt ráð.

Hún segir frá samskiptum Guðs við mennina og af þeim
getum við séð hvers konar persóna hann er. Biblı́an
getur þvı́ hjálpað þér að kynnast Guði. Hún bendir
á hvernig þú getir orðið vinur hans.
D Lestu Sálm 19:8,12; Jakobsbréfið 2:23; 4:8.

4. Hvernig er hægt að skilja Biblı́una?

Þessi bæklingur hjálpar þér að skilja Biblı́una og styðst
við sömu aðferð og Jesús notaði. Hann vitnaði ı́ eitt vers á
fætur öðru og skýrði þau svo að menn „skildu ritningarn-
ar“. D Lestu Lúkas 24:27, 45.

Fátt er jafn hrı́fandi og gleðifréttirnar frá Guði. Sumir
hafa þó engan áhuga á þeim og aðrir láta þær jafnvel
ergja sig. Láttu það ekki draga úr þér kjarkinn. Vonin
um að hljóta eilı́ft lı́f veltur á þvı́ að þú kynnist Guði.
D Lestu Jóhannes 17:3.

Nánari upplýsingar er að finna ı́ 2. kafla bókarinnar
Hvað kennir Biblı́an?
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1. Hvernig var tilvera Jesú áður en hann kom til jarðar?
´

Olı́kt öllum öðrum mönnum var Jesús andi á himnum
áður en hann fæddist hér á jörð. (Jóhannes 8:23) Hann var
fyrsta sköpunarverk Guðs og tók þátt ı́ að skapa allt ann-
að. Hann er sá eini sem Jehóva skapaði milliliðalaust og er
þvı́ réttilega nefndur „sonurinn eini“. (Jóhannes 1:14)
Jesús var talsmaður Guðs og er þvı́ lı́ka kallaður „Orðið“.
D Lestu Orðskviðina 8:22, 23, 30; Kólossubréfið 1:15,16.

2. Hvers vegna kom Jesús til jarðar?

Guð sendi son sinn til jarðar með þvı́ að flytja lı́f hans frá
himnum ı́ móðurkvið Gyðingameyjar sem hét Marı́a. Jesús
átti þvı́ ekki mennskan föður. (Lúkas 1:30-35) Hann kom
til jarðar til að (1) kenna sannleikann um Guð, (2) sýna
okkur hvernig við eigum að gera vilja Guðs, jafnvel þegar á
móti blæs og (3) gefa fullkomið lı́f sitt „til lausnargjalds“.
D Lestu Matteus 20:28.

3. Af hverju þurfti lausnargjald?

Lausnargjald er það gjald sem er greitt til að leysa mann
undan þvı́ að deyja. (2. Mósebók 21:29, 30) Það var ekki
ætlun Guðs að mennirnir yrðu elli og dauða að bráð.
Hvernig vitum við það? Guð sagði fyrsta manninum Adam
að hann myndi deyja ef hann gerði sig sekan um það sem
Biblı́an kallar „synd“. Adam hefði ekki dáið ef hann hefði

ekki syndgað. (1. Mósebók
2:16,17; 5:5) Dauðinn „kom
inn ı́ heiminn“ vegna Adams, að
sögn Biblı́unnar. Allir afkom-
endur Adams fengu þvı́ syndina
ı́ arf frá honum ásamt afleið-

4 Hver er Jesús Kristur?

Hvaða aðlaðandi
eiginleika sýndi
Jesús? — MATTEUS 11:29;

MARK
´

US 10:13-16.



ingum hennar, dauðanum. Það þarf að greiða lausnargjald
fyrir okkur til að leysa okkur undan dauðarefsingunni sem
við erfðum frá Adam. D Lestu Rómverjabréfið 5:12; 6:23.

Hver gat greitt lausnargjaldið sem þurfti til að leysa okk-
ur frá dauðanum? Þegar við deyjum erum við aðeins að
gjalda fyrir okkar eigin syndir. Enginn ófullkominn maður
getur greitt fyrir syndir annarra. D Lestu Sálm 49:8-10.

4. Hvers vegna dó Jesús?

Jesús var fullkominn, ólı́kt okkur. Hann þurfti ekki að
deyja fyrir sı́nar eigin syndir þvı́ að hann syndgaði aldrei.
Jesús dó fyrir syndir annarra. Guð sýndi mannkyninu
einstakan kærleika með þvı́ að senda son sinn til að deyja
fyrir okkur. Jesús sýndi okkur lı́ka kærleika með þvı́ að
hlýða föður sı́num og gefa lı́f sitt fyrir syndir okkar.
D Lestu Jóhannes 3:16; Rómverjabréfið 5:18,19.

5. Hvað er Jesús að gera núna?

Þegar Jesús var á jörð læknaði hann sjúka, reisti upp
dána og bjargaði fólki úr háska. Þannig sýndi hann hvað
hann ætlar að gera ı́ framtı́ðinni fyrir alla sem hlýða Guði.
(Matteus 15:30, 31; Jóhannes 5:28) Eftir að Jesús dó vakti
Jehóva hann aftur til lı́fs sem andaveru. (1. Pétursbréf
3:18) Jesús beið sı́ðan við hægri hönd Guðs þangað til
honum var gefið vald til að vera konungur yfir allri jörð-
inni. (Hebreabréfið 10:12,13) Núna rı́kir Jesús sem kon-
ungur á himnum og fylgjendur hans boða þær gleðifréttir
um allan heim. D Lestu Danı́el 7:13,14; Matteus 24:14.

Bráðlega beitir Jesús konungsvaldi sı́nu til að binda enda
á allar þjáningar og fjarlægja þá sem valda þeim. Allir sem
trúa á Jesú og hlýða honum fá að lifa ı́ paradı́s á jörð.
D Lestu Sálm 37:9-11.

Nánari upplýsingar er að finna ı́ 4. og 5. kafla bókarinnar
Hvað kennir Biblı́an?
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1. Hvers vegna skapaði Guð jörðina?
Jehóva gaf mönnunum jörðina. Hún er heimili okkar.

Þegar Guð skapaði fyrstu hjónin, þau Adam og Evu, var
hugmyndin ekki sú að afkomendur þeirra breyttust ı́ engla
og færu til himna þegar þeir dæju. Guð var þegar búinn að
skapa engla til að búa þar. ( Jobsbók 38:4, 7) Hann tók
fyrsta manninn og setti hann ı́ unaðslega paradı́s sem var
kölluð aldingarðurinn Eden. (1. Mósebók 2:15-17) Jehóva
ætlaði fyrstu hjónunum og ófæddum afkomendum þeirra
að búa að eilı́fu á jörðinni. D Lestu Sálm 37:29; 115:16.

Edengarðurinn var eini staðurinn á jörð sem var paradı́s.
Adamog Eva áttu að fylla jörðina afkomendum sı́num. Eftir
þvı́ semþeim fjölgaðimyndu þeir leggja hana undir sig og
breyta henni ı́ eina samfellda paradı́s. (1.Mósebók 1:28)
Jörðinni verður aldrei eytt. Hún verður heimili mannkyns
að eilı́fu. D Lestu Sálm 104:5.

2. Af hverju er jörðin ekki paradı́s núna?
Adam og Eva óhlýðnuðust Jehóva Guði svo að þeim var

vı́sað út úr garðinum. Paradı́s glataðist og engum hefur
tekist að endurskapa hana. „Jörðin er gefin ı́ vald hinna
óguðlegu,“ segir ı́ Biblı́unni. – Jobsbók 9:24, Biblı́an 1981.
D Lestu 1. Mósebók 3:23, 24.

Hefur Jehóva breytt fyrirætlun sinni með jörðina? Nei.
Hann er almáttugur og honummistekst aldrei. ( Jesaja
45:18) Hann á eftir að skapa mannkyni þær aðstæður
sem hann ákvað ı́ upphafi. D Lestu Sálm 37:11, 34.

3. Hvernig verður paradı́s endurreist?
Paradı́s verður endurreist á jörð þegar Jesús rı́kir sem

konungur ı́ umboði Guðs. Í strı́ði, sem kallast Harmage-

5 Hvað ætlast Guð fyrir
með jörðina?



dón, fer hann fyrir englum Guðs og eyðir öllum sem standa
gegn Guði. Sı́ðan fangelsar hann Satan ı́ þúsund ár. Þeir
sem þjóna Guði lifa eyðinguna af vegna þess að Jesús leið-
beinir þeim og verndar þá. Þeir fá sı́ðan að lifa að eilı́fu ı́
paradı́s á jörð. D Lestu Opinberunarbókina 20:1-3; 21:3, 4.

4. Hvenær taka þjáningar enda?

Hvenær bindur Guð enda á illskuna hér á jörð? Jesús
lýsti hvernig hægt væri að sjá að endirinn væri ı́ nánd.
Núverandi ástand ı́ heiminum ógnar tilveru mannkyns
og sýnir að ‚veröldin er að lı́ða undir lok‘.
D Lestu Matteus 24:3, 7-14, 21, 22.

Jesús rı́kir yfir jörðinni af himnum ofan ı́ þúsund ár og
bindur þá enda á allar þjáningar. (Jesaja 9:5, 6; 11:9)
Jesús er ekki aðeins konungur heldur einnig æðstiprestur
og þurrkar út syndir þeirra sem elska Guð. Þannig útrýmir
Guð sjúkdómum, ellihrörnun og dauða fyrir milligöngu
Jesú. D Lestu Jesaja 25:8; 33:24.

5. Hverjir fá að lifa ı́ paradı́s framtı́ðarinnar?

Þeir sem hlýða Guði fá að lifa ı́ paradı́s. (1. Jóhannes-
arbréf 2:17) Jesús sendi fylgjendur sı́na út til að leita að
hógværu fólki og kenna þvı́ hvernig það gæti þóknast Guði.
Núna er Jehóva að búa fólk ı́ milljónatali undir að lifa ı́
paradı́s á jörð. (Sefanı́a 2:3)

´
A samkomum Votta Jehóva

lærir fólk að vera betri eiginmenn og feður og betri eigin-
konur og mæður. Börn og foreldrar tilbiðja Guð saman
og læra hvernig boðskapur Biblı́unnar getur verið þeim
til góðs. D Lestu Mı́ka 4:1-4.

´
A samkomum Votta
Jehóva hittirðu fólk
sem elskar Guð og vill
þóknast honum.

Nánari upplýsingar er að finna ı́ 3. kafla bókarinnar
Hvað kennir Biblı́an?
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1. Hverjar eru gleðifréttirnar um hina dánu?
Þegar Jesús kom til Betanı́u ı́ grennd við Jerúsalem voru

liðnir fjórir dagar sı́ðan Lasarus, vinur hans, dó. Jesús fór
að gröfinni ásamt Mörtu ogMarı́u, systrum hins látna.
Fjölda fólks dreif að. Geturðu ı́myndað þér gleði Mörtu
ogMarı́u þegar Jesús reisti Lasarus upp frá dauðum?
D Lestu Jóhannes 11:21-24, 38-44.

Marta vissi hvaða framtı́ð beið hinna dánu. Hún vissi að
Jehóva ætlar að reisa þá upp til að lifa á jörðinni á nýjan
leik. D Lestu Jobsbók 14:14,15.

2. Hvað gerist við dauðann?
Mennirnir eru myndaðir af moldu jarðar. (1. Mósebók

2:7; 3:19) Við erum ekki andar ı́ mannslı́kama. Við erum
hold og blóð og enginn hluti okkar lifir þegar lı́kaminn deyr.
Heilinn deyr þegar við deyjum og hugarstarfsemin hættir.
Lasarus minntist ekki á að hann hefði upplifað neitt meðan
hann var dáinn vegna þess að dáið fólk er án meðvitundar.
D Lestu Sálm 146:4; Prédikarann 9:5, 6,10.

Kvelur Guð fólk ı́ eldi eftir dauðann? Þar sem hinir dánu
eru án meðvitundar, eins og fram kemur ı́ Biblı́unni, er
kenningin um helvı́ti augljóslega röng. Hún er hreinn rógur
um Guð. Honum þykir það fráleit hugmynd að kvelja fólk ı́
eldi. D Lestu Jeremı́a 7:31.

6 Hvaða framtı́ð bı́ður
hinna dánu?

Guð sagði við
Adam: „Mold ert
þú og til moldar
skaltu aftur
hverfa.“
— 1. MÓSEBÓK 3:19.



3. Geta hinir dánu haft samband við okkur?
Dáið fólk getur hvorki talað né heyrt. (Sálmur 115:17) En

til eru illir englar og þeir reyna stundum að tala við fólk og
þykjast vera dánir einstaklingar. (2. Pétursbréf 2:4) Jehóva
bannar okkur að reyna að ná sambandi við hina látnu.
D Lestu 5. Mósebók 18:10,11.

4. Hverjir fá upprisu?
Margar milljónir manna, sem hafa dáið, eiga eftir

að lifa á nýjan leik á jörð.
´
I þessum hópi verða margir

sem þekktu ekki Guð og gerðu ýmislegt rangt.
D Lestu Lúkas 23:43; Postulasöguna 24:15.

Þeir sem rı́sa upp frá dauðum fá tækifæri til að kynna
sér sannleikann um Guð og sýna að þeir trúi á Jesú með þvı́
að hlýða honum. (Opinberunarbókin 20:11-13) Þeir sem
rı́sa upp og gera það sem gott er fá að lifa að eilı́fu á jörð.
D Lestu Jóhannes 5:28, 29.

5. Hvað lærum við um Jehóva af upprisunni?
Hinir dánu eiga sér framtı́ð vegna þess að Guð sendi son

sinn til að deyja fyrir okkur mennina. Upprisan er lýsandi
fyrir kærleika Jehóva og óverðskuldaða gæsku hans. Hvern
hlakkarðu sérstaklega til að hitta þegar dánir rı́sa upp?
D Lestu Jóhannes 3:16; Rómverjabréfið 6:23.

Nánari upplýsingar er að finna ı́ 6., 7. og 10. kafla bókarinnar
Hvað kennir Biblı́an?
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1. Hvað er rı́ki Guðs?
Þegar talað er um rı́ki Guðs er átt við himneska stjórn.

Hún kemur ı́ stað allra annarra stjórnvalda og sér til þess
að vilji Guðs nái fram að ganga bæði á himni og jörð. Þetta
eru miklar gleðifréttir. Mennina bráðvantar betri stjórn. Rı́ki
Guðs fullnægir þeirri þörf innan skamms og sameinar alla
jarðarbúa. D Lestu Danı́el 2:44; Matteus 6:9,10; 24:14.

Jehóva hefur skipað son sinn, Jesú Krist, konung þessa
rı́kis. D Lestu Opinberunarbókina 11:15.

2. Hvers vegna er Jesús tilvalinn konungur?
Sonur Guðs er tilvalinn konungur vegna þess að hann er

kærleiksrı́kur og fullkomlega réttlátur. (Matteus 11:28-30)
Hann er nógu máttugur til að hjálpa þegnum sı́num vegna
þess að hann mun stjórna jörðinni af himnum ofan. Hann

steig upp til himna eftir að hann
var reistur upp frá dauðum og
settist þar við hægri hönd Jehóva.
(Hebreabréfið 10:12,13) Þar
beið hann uns Jehóva fékk
honum stjórnvaldið ı́ hendur.
D Lestu Danı́el 7:13,14.

3. Hverjir rı́kja með Jesú?
Hópur, sem er kallaður ‚hinir heilögu‘, mun rı́kja með

Jesú á himnum. (Danı́el 7:27) Trúir postular Jesú voru þeir
fyrstu sem valdir voru ı́ þennan hóp. Jehóva hefur haldið
áfram að velja trúa karla og konur ı́ hóp hinna heilögu allt
fram á þennan dag. Þau eru reist upp ı́ andalı́kama eins og
Jesús. D Lestu Jóhannes 14:1-3; 1. Korintubréf 15:42-44.

7 Hvað er rı́ki Guðs?

Hvað gerir
Jesú að
ákjósanlegum
konungi?
— MARK

´
US 1:40-42.



Hve margir fara til himna? Jesús sagði að ‚lı́til hjörð‘
myndi rı́kja með honum yfir jörðinni. (Lúkas 12:32) Alls
verða þeir 144.000. D Lestu Opinberunarbókina 14:1.

4. Hvað gerðist þegar Jesús tók við völdum?

Rı́ki Guðs tók til starfa árið 1914.� Fyrsta verk Jesú sem
konungur var að varpa Satan og illu öndunum niður til
jarðar. Satan reiddist heiftarlega og olli miklum usla á jörð-
inni. (Opinberunarbókin 12:7-10,12) Sı́ðan þá hafa hörm-
ungar mannkyns færst ı́ aukana. Strı́ð, hungursneyðir, far-
sóttir og jarðskjálftar eru áberandi tákn þess að rı́ki Guðs
taki málefni jarðar bráðlega ı́ sı́nar hendur.
D Lestu Lúkas 21:7,10,11, 31.

5. Hverju kemur rı́ki Guðs til leiðar?

Rı́ki Guðs stendur fyrir mikilli boðun um allan heim
og hún sameinar fjölda fólks af öllum þjóðum. Hógværir
menn ı́ milljónatali gerast nú þegnar Jesú. Rı́ki Guðs vernd-
ar þá þegar það eyðir hinu illa heimskerfi sem nú er á jörð.
Allir sem vilja njóta verndar Guðsrı́kis þurfa að vera hlýðnir
þegnar Jesú og læra til hvers hann ætlast af þeim.
D Lestu Opinberunarbókina 7:9,14,16,17.

´
A þúsund ára tı́mabili hrindir rı́ki Guðs ı́ framkvæmd

þvı́ sem Guð ætlaði sér upphaflega með mannkynið. Jörðin
verður þá ein samfelld paradı́s. Að þvı́ loknu skilar Jesús rı́k-
inu ı́ hendur föður sı́ns. (1. Korintubréf 15:24-26) Langar
þig til að segja einhverjum sem þú þekkir frá rı́ki Guðs?
D Lestu Sálm 37:10,11, 29.

�
´

A bls. 215-218 ı́ bókinni Hvað kennir Biblı́an? er að finna nánari upplýsingar
um spádóma Biblı́unnar varðandi árið 1914.

Nánari upplýsingar er að finna ı́ 8. og 9. kafla bókarinnar
Hvað kennir Biblı́an?

15



1. Hvert er upphaf illskunnar?

Illskan kom inn ı́ heiminn þegar Satan laug ı́ fyrsta sinn.
Hann var upphaflega fullkominn engill en var „ekki staðfast-
ur ı́ sannleikanum“. (Jóhannes 8:44, Biblı́an 1859) Hann ól
með sér löngun til að láta tilbiðja sig en enginn nema Guð á
rétt á tilbeiðslu. Satan laug að Evu, fyrstu konunni, og fékk
hana til að hlýða sér en ekki Guði. Adam fór að dæmi henn-
ar og óhlýðnaðist Guði. Þannig kallaði Adam þjáningar og
dauða yfir mennina. D Lestu 1. Mósebók 3:1-6,19.

Þegar Satan lagði til að Eva óhlýðnaðist Guði var hann
að gera uppreisn gegn drottinvaldi Guðs, það er að segja
stöðu hans sem Drottinn alheims. Meirihluti mannkyns hef-
ur farið að dæmi Satans og hafnað Guði sem stjórnanda.
Þannig hefur Satan orðið „höfðingi heimsins“.
D Lestu Jóhannes 14:30; 1. Jóhannesarbréf 5:19.

2. Var sköpunarverk Guðs gallað?
¨

Oll verk Guðs eru fullkomin. Hann skapaði bæði menn
og engla sem voru færir um að hlýða honum fullkomlega.
(5. Mósebók 32:4, 5) Guð skapaði okkur þannig að við
gætum valið að gera annaðhvort gott eða illt. Við getum
notað þetta frelsi til að sýna að við elskum Guð.
D Lestu Jakobsbréfið 1:13-15; 1. Jóhannesarbréf 5:3.

3. Af hverju hefur Guð leyft
þjáningar hingað til?

Jehóva hefur umborið upp-
reisn gegn drottinvaldi sı́nu um
takmakaðan tı́ma. Hann gerir
það til að sýna að enginn nema
hann geti stjórnað mönnum svo

8 Af hverju leyfir Guð
illsku og þjáningar?

Guð hefur leyft
mönnunum að
stjórna nógu
lengi til að sýna
fram á að þeir
séu ófærir um að
leysa vandamál
mannkyns.



vel fari. (Prédikarinn 7:29; 8:9) Eftir 6.000 ára sögu mann-
kyns liggur niðurstaðan fyrir. Mönnum hefur ekki tekist að
útrýma styrjöldum, glæpum, óréttlæti eða sjúkdómum.
D Lestu Jeremı́a 10:23; Rómverjabréfið 9:17.

´
Olı́kt stjórnum manna er stjórn Guðs til góðs fyrir þá

sem viðurkenna hana. (Jesaja 48:17,18) Bráðlega bindur
Jehóva enda á allar stjórnir manna. Aðeins þeir sem velja
hann sem stjórnanda fá að búa á jörðinni. – Jesaja 11:9.
D Lestu Danı́el 2:44.

4. Hvaða tækifæri fáum við vegna þolinmæði Guðs?

Satan fullyrti að enginn myndi þjóna Jehóva nema af eig-
ingjörnum ástæðum. Langar þig til að afsanna þessa lygi? Þú
getur það. Þolinmæði Guðs gefur okkur öllum tækifæri til að
sýna hvort við séum hlynnt stjórn hans eða stjórn manna.
Við gefum til kynna með lı́fsstefnu okkar hvorn kostinn við
veljum. D Lestu Jobsbók 1:8-11; Orðskviðina 27:11.

5. Hvernig getum við kosið Guð sem stjórnanda okkar?

Við getum kosið Guð sem stjórnanda með þvı́ að tilbiðja
hann eins og lýst er ı́ Biblı́unni að við eigum að gera. (Jó-
hannes 4:23) Við getum hafnað Satan sem stjórnanda með
þvı́ að lı́kja eftir Jesú og taka hvorki þátt ı́ stjórnmálum né
hernaði. D Lestu Jóhannes 17:14.

Satan notar vald sitt til að stuðla
að siðlausu og skaðlegu lı́ferni. Þegar
við höfnum slı́ku lı́ferni má vera að
vinir og ættingjar geri gys að okkur
eða snúist gegn okkur. (1. Pétursbréf
4:3, 4) Við þurfum þvı́ að velja. Ætl-
um við að umgangast fólk sem elskar Guð? Viljum við
hlýða viturlegum og kærleiksrı́kum lögum hans? Ef við
gerum það sýnum við fram á að Satan laug þegar hann
fullyrti að enginn myndi hlýða Guði ef það reyndist honum
erfitt. D Lestu 1. Korintubréf 6:9,10; 15:33.

Kærleikur Guðs til mannanna er trygging fyrir þvı́ að þján-
ingar og illska taki enda. Þeir sem sýna að þeir trúa þvı́
hljóta eilı́ft lı́f hér á jörð. D Lestu Jóhannes 3:16.

´
Akvarðanir okkar

leiða ı́ ljós hvort
við viljum Guð

sem stjórnanda.

Nánari upplýsingar er að finna ı́ 11. kafla bókarinnar
Hvað kennir Biblı́an?
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1. Af hverju er hjónaband mikilvægur þáttur
ı́ farsælu fjölskyldulı́f i?

Gleðifréttirnar eru frá Jehóva. Hann er glaður Guð og
vill að fjölskyldur séu það lı́ka. (Sálmur 104:31) Jehóva er
höfundur hjónabandsins. Til að fjölskyldulı́f sé farsælt er
mikilvægt að lögskrá hjónabandið. Það veitir fjölskyldunni
skjól og skapar börnunum öruggt umhverfi ı́ uppvextinum.
Kristnir menn eiga að virða þau lög sem gilda á hverjum
stað um skráningu hjónabands. D Lestu Lúkas 2:1, 4, 5.

Hvaða augum lı́tur Guð á hjónabandið? Það á að vera
varanlegt samband karls og konu. Jehóva vill að hjón séu
hvort öðru trú. (Hebreabréfið 13:4) Hann ‚hatar hjóna-
skilnað‘. (Malakı́ 2:16, Biblı́an 1981) Hann leyfir þó fólki
að skilja ef makinn er ótrúr. D Lestu Matteus 19:3-6, 9.

2. Hvernig eiga hjón að koma fram hvort við annað?
Jehóva gerði karla og konur þannig úr garði að hjón

bættu hvort annað upp. (1. Mósebók 2:18) Sem höfuð
fjölskyldunnar á eiginmaðurinn að hafa forystuna um að
sjá henni farborða og fræða hana um Guð. Hann á að sýna
konu sinni óeigingjarna ást. Hjón eiga að elska og virða
hvort annað. Þar sem allir eru ófullkomnir þurfa þau
að læra að fyrirgefa til að vera hamingjusöm.
D Lestu Efesusbréfið 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1. Pétursbréf 3:7.

3. Ættu hjón að skilja ef þau eru óhamingjusöm?
Ef hjón eiga ı́ erfiðleikum ı́ hjónabandinu ættu þau bæði

að leggja sig fram um að sýna hvort öðru kærleika. (1. Kor-
intubréf 13:4, 5)

´
I Biblı́unni er ekki mælt með að hjón reyni

9 Hvernig geta f jölskyldur
verið hamingjusamar?



að leysa algeng vandamál með þvı́ að slı́ta samvistum.
D Lestu 1. Korintubréf 7:10-13.

4. Hver er vilji Guðs með ykkur börnin?

Jehóva vill að þið séuð hamingjusöm. Hann gefur ykkur
bestu ráð sem völ er á til að þið njótið æskuáranna. Hann
vill að þið njótið góðs af visku og reynslu foreldra ykkar.
(Kólossubréfið 3:20) Jehóva vill lı́ka að þið upplifið
ánægjuna sem fylgir þvı́ að gera vilja hans og sonar hans.
D Lestu Prédikarann 11:9–12:1; Matteus 19:13-15; 21:15,16.

5. Hvernig getið þið foreldrar stuðlað að
hamingju barnanna?

Þið ættuð að leggja ykkur fram um að sjá börnunum
fyrir fæði, klæði og húsnæði. (1. Tı́móteusarbréf 5:8) En til
að börnin séu hamingjusöm þurfið þið lı́ka að kenna þeim
að elska Guð og læra af honum. (Efesusbréfið 6:4) Þið
getið haft sterk áhrif á börnin með þvı́ að sýna sjálf að þið
elskið Guð. Ef þið byggið kennslu ykkar á Biblı́unni getið
þið haft jákvæð mótandi áhrif á börnin.
D Lestu 5. Mósebók 6:4-7; Orðskviðina 22:6.

Börn þrı́fast á hvatningu og hrósi. En þau þurfa lı́ka á
leiðréttingu og ögun að halda. Það kemur ı́ veg fyrir að þau
leiðist út ı́ hegðun sem gæti spillt fyrir hamingju þeirra.
(Orðskviðirnir 22:15)

¨
Ogun ætti þó aldrei að vera hörkuleg

eða grimmileg. D Lestu Kólossubréfið 3:21.

Vottar Jehóva hafa gefið út nokkrar bækur sem eru
sérstaklega ætlaðar foreldrum og börnum. Þessar
bækur eru byggðar á leiðbeiningum Biblı́unnar.
D Lestu Sálm 19:8,12.

Nánari upplýsingar er að finna ı́ 14. kafla bókarinnar
Hvað kennir Biblı́an?
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1. Er aðeins til ein sönn trú?

Jesús kenndi fylgjendum sı́num bara eina trú, þá sönnu.
Hún er eins og vegur sem liggur til eilı́fs lı́fs. Jesús sagði
að fáir fyndu þennan veg. (Matteus 7:14) Guð viðurkennir
aðeins tilbeiðslu sem byggist á sannleiksorði hans.
Allir sannir tilbiðjendur eru sameinaðir ı́ einni trú.
D Lestu Jóhannes 4:23, 24; 14:6; Efesusbréfið 4:4, 5.

2. Hvað sagði Jesús um
falska kristni?

Jesús varaði við að falsspá-
menn myndu spilla kristinni trú.´
Ut á við virðast þeir ástunda
sanna trú. Kirkjur þeirra kalla sig
kristnar. En það er hægt að átta

sig á raunverulegu eðli þeirra. Hvernig? Sönn trú hefur mót-
andi áhrif á þá sem stunda hana þannig að þeir þekkjast af
verkum sı́num og eiginleikum. D Lestu Matteus 7:13-23.

3.
´

A hverju þekkjast sannkristnir menn?

Lı́tum á fimm áberandi einkenni:

˛ Sannkristnir menn lı́ta á Biblı́una sem orð Guðs.
Þeir reyna að lifa eftir meginreglum hennar. Sönn trú er þvı́
ólı́k trúarbrögðum sem byggjast á hugmyndum manna.

(Matteus 15:7-9) Sannkristnir
menn breyta ı́ samræmi við
það sem þeir boða.
D Lestu Jóhannes 17:17;
2. Tı́móteusarbréf 3:16,17.

10 Hvernig er hægt að
þekkja sanna trú?

„Varist
falsspámenn.“
— MATTEUS 7:15.

„Þeir segjast
þekkja Guð en
afneita honum
með verkum
sı́num.“
— T
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˛ Sannir fylgjendur Jesú heiðra nafn Guðs, Jehóva.
Jesús heiðraði nafn Guðs með þvı́ að kunngera það. Hann
hjálpaði fólki að kynnast Guði og kenndi þvı́ að biðja þess
að nafn hans myndi helgast. (Matteus 6:9) Hvaða
trúfélag þekkirðu sem kunngerir nafn Guðs?
D Lestu Jóhannes 17:26; Rómverjabréfið 10:13,14.

˛ Sannkristnir menn boða rı́ki Guðs. Guð sendi Jesú til
að boða gleðifréttirnar um rı́ki Guðs. Rı́ki Guðs er eina von
mannkyns. Jesús talaði um það allt til dauðadags. (Lúkas
4:43; 8:1; 23:42, 43) Hann sagði að fylgjendur sı́nir myndu
lı́ka boða það. Ef einhver talar við þig um Guðsrı́ki hverrar
trúar ætli hann sé? D Lestu Matteus 24:14.

˛ Fylgjendur Jesú eru ekki hluti af þessum illa heimi.
Þeir þekkjast á þvı́ að þeir taka engan þátt ı́ stjórnmálum
eða deilumálum samfélagsins. (Jóhannes 17:16; 18:36)
Þeir forðast lı́ka skaðlega hegðun og viðhorf heimsins.
D Lestu Jakobsbréfið 4:4.

˛ Sannkristnir menn bera djúpan kærleika hver til ann-
ars. Þeir læra af orði Guðs að virða fólk af öllum þjóðernum.
Fölsk trúarbrögð hafa oft stutt strı́ðsátök með ráðum og
dáð en sannkristnir menn forðast það með öllu. (Mı́ka
4:1-3) Sannkristnir menn sýna þá óeigingirni að nota tı́ma
sinn og fjármuni til að hjálpa öðrum og uppörva þá.
D Lestu Jóhannes 13:34, 35; 1. Jóhannesarbréf 4:20.

4. Geturðu borið kennsl á sanna trú?

Hvaða trúfélag byggir allar kenningar sı́nar á Biblı́unni,
heiðrar nafn Guðs og boðar að rı́ki hans sé eina von mann-
kyns? Hverjir sýna kærleika ı́ verki og taka ekki þátt ı́ strı́ðs-
átökum? Hvað sýnist þér? D Lestu 1. Jóhannesarbréf 3:10-12.

Nánari upplýsingar er að finna ı́ 15. kafla bókarinnar
Hvað kennir Biblı́an?
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1. Hvers vegna þurfum við á leiðsögn að halda?

Skapari okkar er vitrari en við. Hann er umhyggjusamur
faðir sem lætur sér annt um okkur. Það var ekki ætlun hans
að við værum honum óháð. (Jeremı́a 10:23) Rétt eins og
börn þurfa handleiðslu foreldra sinna þurfum við öll á leið-
sögn Guðs að halda. (Jesaja 48:17,18) Jehóva hefur gefið
okkur meginreglur ı́ Biblı́unni til að leiðbeina okkur.
D Lestu 2. Tı́móteusarbréf 3:16.

Lög og meginreglur Jehóva vı́sa okkur á bestu leiðina
til að lifa lı́finu núna og skýra hvernig við getum hlotið
eilı́ft lı́f ı́ framtı́ðinni. Þar sem Guð skapaði okkur
ættum við að þiggja leiðsögn hans með þökkum.
D Lestu Sálm 19:8,12; Opinberunarbókina 4:11.

2. Hvað er meginregla?

Með meginreglu er átt við grundvallarsannindi, ólı́kt
lögum sem eiga stundum aðeins við tilteknar aðstæður.
(5. Mósebók 22:8) Við þurfum að sýna góða dómgreind til
að skilja hvernig ákveðnar meginreglur eiga við hverju sinni.
(Orðskviðirnir 2:10-12) Svo dæmi sé tekið kennir Biblı́an að
lı́fið sé gjöf frá Guði. Ef við höfum þessa meginreglu að leið-
arljósi gætum við þess að setja ekki sjálf okkur eða aðra ı́
óþarfa hættu, svo sem á vinnustað, heima eða á ferðalög-
um. D Lestu Postulasöguna 17:28.

3. Hvaða tvær meginreglur eru mikilvægastar?

Jesús talaði um tvær meginreglur sem væru öllum
öðrum fremri. Sú fyrri varpar
ljósi á sjálfan tilgang lı́fsins – að
þekkja Guð, elska hann og
þjóna honum dyggilega. Við

11 Hvernig eru meginreglur
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ættum alltaf að hafa þessa meginreglu að leiðarljósi þegar
við tökum ákvarðanir. (Orðskviðirnir 3:6) Þeir sem lifa eftir
henni hljóta vináttu Guðs, sanna hamingju og eilı́ft lı́f.
D Lestu Matteus 22:36-38.

Hin meginreglan getur stuðlað að góðum samskiptum
við aðra. (1. Korintubréf 13:4-7) Þeir sem fylgja henni
lı́kja eftir umhyggju Guðs fyrir mönnunum.
D Lestu Matteus 7:12; 22:39, 40.

4. Hvernig eru meginreglur Biblı́unnar okkur til góðs?

Meginreglur Biblı́unnar hvetja til kærleika og samheldni
ı́ fjölskyldunni. (Kólossubréfið 3:12-14) Biblı́an veitir
fjölskyldum einnig vernd með annarri meginreglu
– þeirri að hjónabandið eigi að vera varanlegt.
D Lestu 1. Mósebók 2:24.

Biblı́an hjálpar okkur að fullnægja efnislegum og tilfinn-
ingalegum þörfum okkar. Vinnuveitendur halda til dæmis
gjarnan ı́ starfsmenn sem eru heiðarlegir og duglegir eins
Biblı́an hvetur til. (Orðskviðirnir 10:4, 26; Hebreabréfið
13:18)

´
I Biblı́unni er einnig lögð áhersla á að vera nægju-

samur og taka vináttu Guðs fram yfir efnislega hluti.
D Lestu Matteus 6:24, 25, 33; 1. Tı́móteusarbréf 6:8-10.

Við getum lı́ka verndað heilsuna með þvı́ að lifa eftir meg-
inreglum Biblı́unnar. (Orðskviðirnir 14:30; 22:24, 25) Sem
dæmi má nefna að við drögum úr hættunni á banvænum
sjúkdómum og slysum ef við forðumst drykkjuskap.

´
I Biblı́-

unni er lagt bann við ofdrykkju en við megum neyta áfengis ı́
hófi. (Orðskviðirnir 23:20; Sálmur 104:15; 1. Korintubréf
6:10) Meginreglur Guðs eru okkur til góðs þvı́ að þær hvetja
okkur ekki aðeins til að stjórna gerðum okkar heldur einnig
hugsunum. (Sálmur 119:97-100) En sannkristnir menn lifa
ekki aðeins eftir meginreglum Biblı́unnar af þvı́ að það er
sjálfum þeim til hagsbóta. Þeir gera það til að heiðra Jehóva.
D Lestu Matteus 5:14-16.

Nánari upplýsingar er að finna ı́ 12. og 13. kafla bókarinnar
Hvað kennir Biblı́an?
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1. Hlustar Guð á allar bænir?
Guð hvetur alls konar fólk til að leita til sı́n ı́ bæn. (Sálm-

ur 65:3) En hann hlustar ekki á allar bænir. Svo dæmi sé
tekið er óvı́st að hann heyri bænir manns sem fer illa með
eiginkonu sı́na. (1. Pétursbréf 3:7) Hann hlustaði ekki á
bænir

´
Israelsmanna þegar þeir vildu ekki láta af vonskuverk-

um sı́num. Við getum greinilega ekki gengið að þvı́ sem
gefnum hlut að mega biðja til Jehóva. Hann er hins vegar
tilbúinn til að hlusta á bænir þeirra sem iðrast jafnvel þótt
þeir hafi syndgað alvarlega. D Lestu Jesaja 1:15; 55:7.

2. Hvernig ættum við að biðja?
Bæn er þáttur ı́ tilbeiðslu okkar þannig að við eigum að-

eins að biðja til skaparans, Jehóva Guðs. (Matteus 4:10;
6:9) Auk þess ættum við að biðja ı́ nafni Jesú vegna þess að
við erum ófullkomin og hann dó fyrir syndir okkar. (Jóhann-
es 14:6) Jehóva vill ekki að við förum með bænir sem við
höfum lagt orðrétt á minnið eða lesum þær upp úr bók.
Hann vill að við biðjum eins og okkur býr ı́ brjósti.
D Lestu Matteus 6:7; Filippı́bréfið 4:6, 7.

Skapari okkar getur jafnvel heyrt bænir sem við biðjum
ı́ hljóði. (1. Samúelsbók 1:12,13) Hann hvetur okkur til að
biðja hvenær sem við viljum. Við getum beðið að morgni og
kvöldi, á matmálstı́mum og þegar við eigum ı́ erfiðleikum,
svo dæmi séu tekin. D Lestu Sálm 55:23; Matteus 15:36.

3. Af hverju safnast kristnir menn saman?
Við lifum meðal fólks sem trúir ekki á Guð og gerir gys að

loforði hans um frið á jörð. Það auðveldar okkur ekki að
eignast náið samband við hann. (2. Tı́móteusarbréf 3:1, 4;

12 Hvernig geturðu eignast náið
samband við Guð?



2. Pétursbréf 3:3,13) Þess vegna þurfum við að eiga
félagsskap við trúsystkini okkar og uppörva hvert annað.
D Lestu Hebreabréfið 10:24, 25.

Við styrkjum tengslin við Guð þegar við erum með
fólki sem elskar hann. Samkomur Votta Jehóva eru góður
vettvangur til að styrkjast af trú annarra.
D Lestu Rómverjabréfið 1:11,12.

4. Hvernig geturðu eignast náið samband við Guð?

Þú getur styrkt tengslin við Jehóva með þvı́ að hugleiða
það sem þú lærir af orði hans.

´
Ihugaðu verk hans,

ráðleggingar og loforð. Með þvı́ að biðja og hugleiða
lærum við að meta kærleika Guðs og visku.
D Lestu Jósúabók 1:8; Sálm 1:1-3.

Þú getur ekki átt náin tengsl við Guð nema þú treystir
honum og trúir á hann. En trúin er eins og lifandi vera sem
þarf á næringu að halda. Þú þarft að næra trúna jafnt
og þétt með þvı́ að ı́huga á hverju þú byggir hana.
D Lestu Matteus 4:4; Hebreabréfið 11:1, 6.

5. Af hverju er það þér til góðs að eiga náið samband
við Guð?

Jehóva er annt um þá sem elska hann. Hann getur
verndað þá gegn öllu sem gæti ógnað trú þeirra og von
um eilı́ft lı́f. (Sálmur 91:1, 2, 7-10) Hann varar við lı́ferni
sem er skaðlegt heilsu okkar og hamingju. Hann
kennir okkur hvernig sé best að lifa lı́finu.
D Lestu Sálm 73:27, 28; Jakobsbréfið 4:4, 8.

Nánari upplýsingar er að finna ı́ 17. kafla bókarinnar
Hvað kennir Biblı́an?

25



26

1. Eru öll trúarbrögð góð?
´
I öllum trúarbrögðum er að finna einlægt fólk. Það er

gleðilegt til þess að hugsa að Guð veit af þessu fólki og læt-
ur sér annt um það. Þvı́ miður hefur þó margt illt verið gert
ı́ nafni trúar. (2. Korintubréf 4:3, 4; 11:13-15) Samkvæmt
fréttum fjölmiðla hafa sum trúfélög jafnvel átt aðild að
hryðjuverkum, þjóðarmorðum og styrjöldum og fulltrúar
þeirra hafa gert sig seka um að misnota börn. Þetta
hryggir mjög einlægt fólk sem trúir á Guð.
D Lestu Matteus 24:3-5,11,12.

Sönn trú heiðrar Guð en fölsk trúarbrögð misbjóða
honum. Þau kenna margt sem á sér enga stoð ı́ Biblı́unni,
til dæmis falskenningar um Guð og um dauðann. Jehóva
vill hins vegar að fólk viti sannleikann um sig.
D Lestu Prédikarann 9:5,10; 1. Tı́móteusarbréf 2:3-5.

2. Hvað verður um trúarbrögðin?

Til allrar hamingju lætur Guð ekki blekkjast af trúar-
brögðum sem þykjast elska hann en elska ı́ raun og veru
heim Satans. (Jakobsbréfið 4:4)

´
I Biblı́unni eru falstrúar-

brögðin ı́ heild kölluð „Babýlon hin mikla“ en það var ı́
borginni Babýlon sem fölsk trúarbrögð áttu upptök sı́n
eftir Nóaflóðið.

´
Aður en langt um lı́ður fjarlægir Guð

snögglega öll trúarbrögð sem blekkja og kúga mannkynið.
D Lestu Opinberunarbókina 17:1, 2, 5,16,17; 18:8.

Þetta eru ekki einu gleðifréttirnar. Jehóva hefur ekki
gleymt einlægu fólki sem er að finna meðal falskra trúar-
bragða um heim allan. Hann er að sameina þetta fólk með
þvı́ að kenna þvı́ sannleikann. D Lestu Mı́ka 4:2, 5.

13 Hvað verður
um trúarbrögðin?



3. Hvað ætti einlægt fólk að gera?

Jehóva er ákaflega annt um þá sem elska sannleikann
og hið góða. Hann hvetur þá til að snúa baki við fölskum
trúarbrögðum. Þeir sem elska Guð eru tilbúnir til að
gera þær breytingar sem þarf til að þóknast honum.
D Lestu Opinberunarbókina 18:4.

Einlægt fólk á fyrstu öld tók fagnandi við gleðifréttunum
sem postularnir boðuðu. Jehóva beindi þvı́ inn á nýja braut
sem gaf þvı́ von, hamingju og tilgang ı́ lı́finu. Þetta fólk er
okkur góð fyrirmynd vegna þess að það lét vilja Jehóva
ráða ferðinni eftir að það heyrði gleðifréttirnar.
D Lestu 1. Þessalonı́kubréf 1:8, 9; 2:13.

Jehóva tekur vel á móti öllum sem snúa baki við fölskum
trúarbrögðum og læra að tilbiðja hann. Ef þú þiggur hlýlegt
boð Jehóva eignastu vináttu hans, nýja og ástrı́ka fjölskyldu
meðal þeirra sem tilbiðja hann og að lokum eilı́ft lı́f.
D Lestu Markús 10:29, 30; 2. Korintubréf 6:17,18.

4. Hvernig gefur Guð öllum þjóðum
ástæðu til að fagna?

Það eru gleðifréttir að Guð ætli að dæma falstrúar-
brögðin. Það verður ólýsalegur léttir fyrir alla jarðarbúa.
Aldrei framar fá fölsk trúarbrögð að villa um fyrir
fólki og sundra mannkyninu. Allir sem lifa verða
sameinaðir ı́ tilbeiðslu á hinum eina sanna Guði.
D Lestu Opinberunarbókina 18:20, 21; 21:3, 4.

Sönn trú
sameinar fólk.

Nánari upplýsingar er að finna ı́ 15. og 16. kafla bókarinnar
Hvað kennir Biblı́an?
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1. Af hverju valdi Guð
´
Israelsmenn til forna

sem þjóð sı́na?

Guð gerði afkomendur ættföðurins Abrahams að þjóð
og gaf þeim lög. Hann kallaði þjóðina „

´
Israel“ og gerði

hana að verndara orðs sı́ns og sannrar tilbeiðslu. (Sálmur
147:19, 20) Fólk af öllum þjóðum gat notið góðs af þvı́.
D Lestu 1. Mósebók 22:18.

Guð valdi
´
Israelsmenn til að vera votta sı́na. Saga þeirra

til forna lýsir vel hvernig það er til góðs fyrir fólk að hlýða
lögum Guðs. (5. Mósebók 4:6) Aðrir gátu þvı́ kynnst
hinum sanna Guði vegna samskipta hans við

´
Israel.

D Lestu Jesaja 43:10,12.

2. Hvers vegna eru þjónar Guðs sameinaðir ı́
skipulögðum söfnuði?

Þegar fram liðu stundir glötuðu
´
Israelsmenn

velþóknun Guðs og hann valdi kristna söfnuðinn ı́
staðinn. (Matteus 21:43; 23:37, 38) Sannkristnir menn
þjóna nú sem vottar Jehóva Guðs ı́ stað

´
Israelsmanna.

D Lestu Postulasöguna 15:14,17.

Jesús fól fylgjendum sı́num það verkefni að prédika
með skipulegum hætti og gera fólk af öllum þjóðum að
lærisveinum. (Matteus 10:7,11; 24:14; 28:19, 20) Þetta
starf nær hámarki núna á sı́ðustu dögum þessa heimskerf-
is.

´
I fyrsta sinn ı́ sögunni hefur Jehóva sameinað milljónir

manna af öllum þjóðum til að stunda sanna tilbeiðslu.
(Opinberunarbókin 7:9,10) Sannkristnir menn eru samein-
aður hópur þar sem fólk hvetur hvert annað og hjálpast
að. Sama biblı́ufræðsla fer fram á samkomum þeirra um
heim allan. D Lestu Hebreabréfið 10:24, 25.

14 Hvers vegna á Guð sér
skipulagðan söfnuð hér á jörð?



3. Hvernig hófst starfsemi Votta Jehóva á sı́ðari tı́mum?

Nútı́masaga Votta Jehóva hófst upp úr 1870 þegar lı́till
hópur biblı́unemenda uppgötvaði að nýju biblı́usannindi
sem höfðu verið hulin öldum saman. Þeir vissu að Jesús
hafði falið fylgjendum sı́num að prédika með skipulegum
hætti svo að þeir tóku sér fyrir hendur að boða rı́ki Guðs
um allan heim.

´
Arið 1931 tóku þeir upp nafnið Vottar

Jehóva. D Lestu Postulasöguna 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Hvernig er starfsemi Votta Jehóva háttað?

Kristnir söfnuðir vı́ða um lönd nutu góðs af handleiðslu
stjórnandi ráðs á fyrstu öld en það leit á Jesú sem höfuð
safnaðarins. (Postulasagan 16:4, 5) Nú á tı́mum njóta
Vottar Jehóva um heim allan lı́ka góðs af forystu stjórnandi
ráðs en það er skipað reynslumiklum öldungum. Ráðið
hefur yfirumsjón með deildarskrifstofum Votta Jehóva þar
sem biblı́unámsrit eru þýdd, prentuð og þeim dreift á
meira en 600 tungumálum. Þannig miðlar hið stjórnandi
ráð biblı́ulegri leiðsögn og hvatningu til meira en 100.000
safnaða ı́ öllum heimshornum.

´
I hverjum söfnuði starfa

hæfir öldungar eða umsjónarmenn sem annast hjörð
Guðs af alúð. D Lestu 1. Pétursbréf 5:2, 3.

Söfnuður Votta Jehóva er skipulagður með það fyrir
augum að boða gleðifréttirnar um rı́ki Guðs og gera fólk
að lærisveinum. Við göngum ı́ hús og boðum trúna lı́kt og
postularnir gerðu. (Postulasagan 20:20) Við bjóðumst lı́ka
til að aðstoða sannleikselskandi fólk við að kynna sér Biblı́-
una. En við erum ekki bara söfnuður heldur erum við fjöl-
skylda og eigum okkur ástrı́kan föður. Við erum bræður og
systur og látum okkur annt hvert um annað. (2. Þessalon-
ı́kubréf 1:3) Þar sem þjónar Jehóva leggja sig
fram um að þóknast Guði og hjálpa öðrum
eru þeir hamingjusamasta fjölskylda ı́ heimi.
D Lestu Sálm 33:12; Postulasöguna 20:35.

Nánari upplýsingar er að finna ı́ 19. kafla bókarinnar
Hvað kennir Biblı́an?



1. Hvaða gagn hefurðu af áframhaldandi biblı́unámi?

Þetta yfirlit yfir undirstöðukenningar Biblı́unnar hefur
vafalaust vakið með þér kærleika til Jehóva. Þennan
kærleika þarf að rækta jafnt og þétt. (1. Pétursbréf 2:2)
Von þı́n um eilı́ft lı́f er undir þvı́ komin að þú haldir
áfram að styrkja tengslin við Guð með biblı́unámi.
D Lestu Jóhannes 17:3; Júdasarbréfið 21.

Með þvı́ að kynnast Guði betur styrkirðu trúna. Trúin
hjálpar þér sı́ðan að þóknast Guði. (Hebreabréfið 11:1, 6)
Hún verður þér hvatning til að taka sinnaskiptum
og gera jákvæðar breytingar á lı́fi þı́nu.
D Lestu Postulasöguna 3:19, 20.

2. Hvernig geta aðrir notið góðs af þekkingu
þinni á Guði?

Það er eðlilegt að þig langi til að segja öðrum frá þvı́ sem
þú hefur lært.

¨
Ollum finnst ánægjulegt að segja gleðilegar

fréttir. Með áframhaldandi biblı́unámi lærirðu að nota
Biblı́una til að færa rök fyrir trú þinni á Jehóva og gleðifrétt-
irnar um rı́ki hans. D Lestu Rómverjabréfið 10:13-15.

Flestir byrja á þvı́ að tala við vini og ættingja. Vertu hátt-
vı́s. Segðu þeim frekar frá loforðum Guðs en að benda þeim
á að trú þeirra sé ekki á rökum reist. Og mundu að góð
framkoma hefur oft meiri áhrif á fólk en orðin ein.
D Lestu 2. Tı́móteusarbréf 2:24, 25.

3. Hvers konar samband geturðu átt við Guð?

Biblı́unám hjálpar þér að styrkja tengslin við Jehóva
Guð. Að lokum geturðu eignast náið samband við hann.
Þú getur tilheyrt fjölskyldu hans og átt hann að föður.
D Lestu 2. Korintubréf 6:18.

15 Af hverju ættirðu
að halda áfram?

Þú getur eignast náið
samband við Jehóva.
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4. Hvernig geturðu tekið enn meiri framförum?
Með áframhaldandi biblı́unámi getur þú lært að beita

meginreglum Biblı́unnar. (Hebreabréfið 5:13,14) Biddu
einhvern ı́ söfnuði Votta Jehóva að aðstoða þig við biblı́u-
námmeð hjálp bókarinnarHvað kennir Biblı́an? Þvı́ meira
sem þú lærir af Biblı́unni þvı́ farsælli verðurðu ı́ lı́finu.
D Lestu Sálm 1:1-3; 73:27, 28.

Jehóva er glaður Guð og gleðifréttirnar eru frá honum.
Þú getur styrkt sambandið við hann með þvı́ að eiga nánari
samskipti við þjóna hans. (Hebreabréfið 10:24, 25)Með
þvı́ að leggja þig fram um að þóknast Jehóva ertu að
sækjast eftir hinu sanna lı́fi – eilı́fu lı́fi. Að tengjast Guði
nánum böndum er það besta sem þú getur gert.
D Lestu 1. Tı́móteusarbréf 6:19.

Fáanleg á prenti og
ı́ rafrænu formi á
www.jw.org
á meira en 200
tungumálum.

Nánari upplýsingar er að finna ı́ 18. kafla bókarinnar
Hvað kennir Biblı́an?
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Hverjar eru
gleðifréttirnar?

Hver er Guð? Eru gleðifréttirnar
ı́ raun og veru frá
Guði?

Hver er
Jesús Kristur?

Hvað ætlast Guð fyrir
með jörðina?

Hvaða framtı́ð bı́ður
hinna dánu?

Hvað er rı́ki Guðs?

Af hverju leyfir Guð
illsku og þjáningar?

Hvernig geta
fjölskyldur verið
hamingjusamar?

Hvernig er hægt að
þekkja sanna trú?

Hvernig eru
meginreglur
Biblı́unnar
okkur til góðs?

Hvernig geturðu
eignast náið
samband við Guð?

Hvað verður um
trúarbrögðin?

Hvers vegna á Guð
sér skipulagðan
söfnuð hér á jörð?
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