
Andarhinnadánu
Geta þeir hjálpað þér
eða gert þér mein?

Eru þeir til
ı́ raun og veru?



„Ég ólst upp ı́ litlu
þorpi ı́ norðurhérað-
inu,“ segir Dauda frá
Sı́erra Leóne. „Eitt

sinn, þegar ég var strákur, kom
upp deila um land milli minn-
ar fjölskyldu og annarrar. Báð-
ar gerðu kröfu til sama lands.
Kallað var á töframann til
að jafna ágreininginn. Hann lét
annan mann fá spegil og
breiddi sı́ðan yfir hann hvı́tan
dúk. Brátt fór maðurinn und-
ir dúknum að skjálfa og svitna.
Hann horfði ı́ spegilinn og hróp-
aði upp: ‚

´
Eg sé gamlan mann

koma! Hann er ı́ hvı́tum klæð-
um. Hann er hávaxinn, gamall
og gráhærður og gengur lı́tið eitt
lotinn.‘

Hann var að lýsa afa! Þvı́
næst varð hann mjög æstur og
hrópaði: ‚Ef þið trúið ekki þvı́
sem ég segi, komið þá sjálf og
sjáið!‘ Að sjálfsögðu hafði ekkert
okkar hugrekki til þess! Töfra-
maðurinn róaði hann með þvı́ að
skvetta á hann töframixtúru úr
laufblöðum og vatni sem hann
hafði ı́ graskeri.

‚Afi‘ talaði ı́ gegnum ‚spegil-
manninn‘ og sagði að landið til-
heyrði okkar fjölskyldu. Hann
sagði ömmu að hún gæti
áhyggjulaus nýtt landið. Hin
fjölskyldan viðurkenndi þennan
úrskurð. Deilan var útkljáð.“



Atvik sem þetta eru algeng ı́ Vestur-Afrı́ku. Þar,
eins og ı́ öðrum heimshlutum, trúa ótal milljónir
manna að dáið fólk fari yfir ı́ andaheiminn og geti
þaðan fylgst með og haft áhrif á lı́f manna á jörð-
inni. Er þessi trú sönn? Eru hinir dánu ı́ raun og
veru lifandi? Ef ekki, hverjir eru það þá sem segj-
ast vera andar hinna dánu? Það er bráðnauðsyn-
legt að vita rétta svarið við þessum spurningum.
Lı́f okkar er ı́ veði.
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Andar eru til.
´
A hinu

ósýnilega andasviði eru
til bæði góðir og illir
andar. Eru þeir einstak-

lingar sem hafa lifað og dáið á
jörðinni?
Nei, það eru þeir ekki. Þegar

maður deyr flyst hann ekki yfir
ı́ andaheiminn eins og margir
halda. Hvernig vitum við það?
Biblı́an segir það og orð henn-
ar eru sannleikur sem kem-
ur frá hinum eina sanna Guði
sem heitir Jehóva. Jehóva skap-
aði mennina og veit þvı́ vel hvað
verður um þá þegar þeir deyja.
— Sálmur 83:18, NW; 2. Tı́mó-
teusarbréf 3:16.

Biblı́an segir að Guð hafi
myndað Adam, fyrsta mann-
inn, „af leiri jarðar.“ (1. Móse-
bók 2:7) Guð setti hann ı́ Para-
dı́s, aldingarðinn Eden. Hefði
Adam hlýtt lögum Jehóva hefði
hann ekki dáið; hann væri enn
á lı́fi á jörðinni. En þegar Adam
braut lög Guðs að yfirlögðu ráði,
sagði Guð við hann: „Þú hverf-
ur aftur til jarðarinnar, þvı́ að
af henni ert þú tekinn. Þvı́ að
mold ert þú og til moldar skalt
þú aftur hverfa!“ — 1. Mósebók
3:19.

Hvað þýðir þetta? Nú,
hvar var Adam áður en Je-
hóva skapaði hann úr mold-
inni? Hann var hvergi. Hann
var ekki andi á himnum sem
átti eftir að fæðast sem mað-
ur. Hann var einfaldlega ekki
til. Þegar Jehóva þvı́ sagði
að Adam myndi ,hverfa aft-
ur til jarðarinnar‘ meinti hann
að Adam myndi deyja. Hann
fluttist ekki yfir ı́ andaheim-
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Adam, sem kom af moldu,
hvarf aftur til moldar.
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inn. Við dauða sinn varð Adam
aftur lı́fvana, hætti að vera til.
Dauði er lı́fleysi.

En hvað um aðra sem hafa
dáið? Eru þeir ekki heldur til?
Biblı́an svarar þvı́:

„Allt [bæði menn og skepn-
ur] fer sömu leiðina: Allt er
af moldu komið, og allt hverfur
aftur til moldar.“ — Prédikar-
inn 3:20.
„Hinir dauðu vita ekki neitt.“

— Prédikarinn 9:5.
„Bæði elska þeirra og hatur

og öfund, það er fyrir löngu far-
ið.“ — Prédikarinn 9:6.
„
´
I dánarheimum [gröfinni],

þangað sem þú fer, er hvorki
starfsemi né hyggindi né þekk-
ing né viska.“ — Prédikarinn
9:10.
„[Mennirnir] verða aftur að

jörðu, á þeim degi verða áform
þeirra að engu.“ — Sálmur
146:4.
Finnst þér erfitt að fallast á

það sem þessir ritningarstaðir

Aðeins þeir sem lifa geta
gert þetta.
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segja? Hugleiddu þá þetta:
Algengt er að heimilisfaðir-
inn sé fyrirvinna fjölskyld-
unnar. Yfirleitt lendir fjöl-
skyldan ı́ þrengingum ef hann
deyr. Stundum eiga konan
hans og börn jafnvel ekki pen-
inga fyrir mat.

´
Ovinir manns-

ins fara kannski illa með
þau. Spyrðu nú sjálfan þig:
,Ef maðurinn er á lı́fi ı́ anda-
heiminum, hvers vegna heldur
hann þá ekki áfram að sjá fyrir
fjölskyldu sinni? Hvers vegna
verndar hann ekki fjölskyldu
sı́na fyrir slæmu fólki?‘ Það er
vegna þess að ritningarstaðirn-
ir fara með rétt mál. Maðurinn
er lı́fvana og getur ekkert gert.
— Sálmur 115:17.
Þýðir þetta að hinir dánu

muni aldrei lifa aftur? Nei,
það þýðir það ekki. Við munum
ræða um upprisuna sı́ðar. En
það þýðir að dánir menn vita
ekki hvað þú gerir. Þeir geta
ekki séð þig, heyrt til þı́n eða
talað við þig. Þú þarft ekki að
óttast þá. Þeir geta ekki hjálp-
að þér, og þeir geta ekki gert
þér mein. — Prédikarinn 9:4;
Jesaja 26:14.

Hinir dánu geta ekki hjálpað
hungruðum eða verndað þá

sem farið er illa með.
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Biblı́an segir okkur að til séu
margar andaverur. Jehóva
er sjálfur andavera. — Jó-
hannes 4:24; 2. Korintu-

bréf 3:17, 18.
Eitt sinn var Jehóva einn ı́ al-

heiminum. Sı́ðar tók hann að
skapa andaverur sem kallast
englar. Þeir eru voldugri og gáf-

aðri en menn. Jehóva skapaði
marga engla; Danı́el, þjónn Guðs,
sá ı́ sýn hundrað milljónir engla.
— Danı́el 7:10; Hebreabréfið 1:7.
Guð skapaði þessa engla jafn-

vel áður en hann bjó til jörðina.
(Jobsbók 38:4-7) Þeir eru ekki
fólk sem eitt sinn lifði og dó á
jörðinni.

Milljónir
andavera

Hinn mikli andi,
Jehóva, skapaði
milljónir andavera.
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Allar andaverurnar, sem Je-
hóva skapaði, voru góðar.
En sı́ðar gerðist einn af
englunum illur. Hann er

Satan djöfullinn. Satan vildi fá
fólk á jörðinni til að tilbiðja sig ı́
stað Jehóva. Það gerðist þannig:´
I garðinum Eden uxu mörg tré

sem báru ljúffenga ávexti. Je-
hóva sagði Adam og konu hans,
Evu, að þau gætu borðað af þeim
eins og þau lysti. En þar var eitt
tré sem Guð sagði að þau skyldu
ekki borða af. Hann sagði að
þau myndu vissulega deyja ef
þau ætu af þvı́. — 1. Mósebók
2:9, 16, 17.
Dag einn var Eva ein þeg-

ar höggormur talaði til henn-
ar. Auðvitað var það ekki högg-
ormurinn sem talaði ı́ raun og
veru; það var Satan djöfullinn
sem lét lı́ta út eins og höggorm-
urinn væri að tala. Satan sagði
Evu að ef hún æti af forboðna
ávextinum yrði hún vitur eins og
Guð. Hann sagði einnig að hún
myndi ekki deyja. Þetta var
hvort tveggja lygi. En Eva trúði
Satan og át ávöxtinn. Seinna
gaf hún Adam ávöxt og hann át
lı́ka. — 1. Mósebók 3:1-6.

Af þessari sönnu sögu lærum
við að Satan er uppreisnarsegg-
ur og lygari. Hann sagði Evu
að hún myndi ekki deyja þótt
hún óhlýðnaðist Guði. Það var
lygi. Hún dó og Adam dó einn-

ig. Satan dó ekki þá, en hann
mun þó að lokum deyja af þvı́ að
hann syndgaði. Þangað til að þvı́
kemur er hann lifandi og heldur
áfram að afvegaleiða mannkynið.
Hann er enn þá lygari og reynir
að fá fólk til að brjóta lög Guðs.
— Jóhannes 8:44.

Uppreisn ı́ andaheiminum

Satan notaði
höggorm til að tala
til Evu og þá sameinaðist hún
honum ı́ uppreisn gegn Guði.
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Aðrir englar gera uppreisn
Seinna gerðust aðrir englar

illir. Þessir englar tóku eftir
fögru konunum á jörðinni og
vildu eiga kynmök við þær.
Þeir komu þess vegna til jarðar-
innar og ı́klæddust karlmanns-
lı́kömum. Sı́ðan tóku þeir sér
þessar konur. Þetta var gagn-
stætt tilgangi Guðs. — 1. Móse-
bók 6:1, 2; Júdasarbréfið 6.
Einnig þetta olli mannkyn-

inu miklum erfiðleikum. Kon-
ur þessara engla fæddu börn
en það voru ekki eðlileg börn.
Þau uxu upp og urðu ofstopa-
fullir og grimmir risar. Að lok-
um var ofbeldið orðið svo mikið
á jörðinni að Jehóva ákvað
að eyða illa fólkinu með miklu
flóði. Einu mennirnir, sem lifðu
af flóðið, voru hinn réttláti Nói
og fjölskylda hans. — 1. Móse-
bók 6:4, 11; 7:23.
Illu englarnir fóru hins vegar

aftur til andaheimsins; þeir dóu
ekki. En þeim var refsað. Þeim
var ekki hleypt aftur inn ı́ fjöl-
skyldu Guðs sem réttlátir engl-
ar tilheyra. Auk þess leyfði Je-
hóva þeim ekki oftar að ı́klæðast
mannslı́kömum. Og að lokum
munu þeir deyja ı́ hinum mikla
dómi. — 2. Pétursbréf 2:4; Júd-
asarbréfið 6.

Illir englar komu til jarðar
til að fremja siðleysi með
konum.
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Satan varpað niður af himni
Snemma á okkar öld átti sér

stað strı́ð á himni. Opinberunar-
bókin ı́ Biblı́unni lýsir þvı́ sem
gerðist: „Þá hófst strı́ð á himni:
Mı́kael [Jesús Kristur uppris-
inn] og [góðir] englar hans fóru
að berjast við drekann [Satan].
Drekinn barðist og [illir] englar
hans, en þeir fengu eigi staðist
og eigi héldust þeir heldur leng-
ur við á himni. Og drekanum
mikla var varpað niður, hinum
gamla höggormi, sem heitir djöf-
ull og Satan, honum sem afvega-
leiðir alla heimsbyggðina, honum
var varpað niður á jörðina, og
[illum] englum hans var varpað
niður með honum.“
Hvaða afleiðingar hafði það?

Frásögnin heldur áfram: „Fagnið
þvı́ himnar og þér sem ı́ þeim
búið.“ Góðu englarnir gátu fagn-
að þvı́ að Satan og illu englarn-
ir eða andarnir voru ekki leng-
ur á himni. En hvað um
fólkið á jörðinni? Biblı́an seg-
ir: „Vei sé jörðunni og hafinu,
þvı́ að djöfullinn er stiginn niður
til yðar ı́ miklum móð, þvı́ að
hann veit, að hann hefur naum-
an tı́ma.“ — Opinberunarbókin
12:7-9, 12.
Já, Satan og hinir illu félag-

ar hans afvegaleiða mannfólkið
og valda þvı́ miklum þjáningum.
Þessir illu englar eru kallaðir
djöflar. Þeir eru óvinir Guðs og
eru allir illir.

Satan og illum englum hans var varpað niður af himni.
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Satan og djöflarnir hafa allt-
af verið grimmir og hættu-
legir.

´
I fornöld drap Sat-

an búpening og þjóna hins
trúfasta Jobs. Að þvı́ búnu
drap hann tı́u börn Jobs með þvı́
að láta ‚fellibyl‘ eyðileggja húsið
sem þau voru ı́. Eftir það sló
Satan Job „illkynjuðum kaunum
frá hvirfli til ilja.“ — Jobsbók
1:7-19; 2:7.´
A dögum Jesú ollu djöflarn-

ir málleysi og blindu hjá
sumu fólki. (Matteus 9:32, 33;
12:22) Þeir þjáðu mann nokk-
urn og létu hann lemja sjálf-
an sig grjóti. (Markús 5:5) Þeir
létu einnig dreng æpa upp yfir
sig, slengdu honum til jarðar og
‚teygðu hann ákaflega.‘ — Lúk-
as 9:42.
Nú á dögum eru Satan og

djöflarnir ı́ meiri morðhug en
nokkru sinni fyrr.

´
I raun hafa

Djöflarnir eru manndráparar!

Fyrr á tı́mum ollu djöflarnir
sjúkdómum hjá sumum

og létu aðra engjast
sundur og saman.
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illvirki þeirra aukist sı́ðan þeim
var varpað niður af himni. Frá-
sagnir vı́ða að úr heiminum bera
vitni um grimmd þeirra. Þeir
þjá suma með sjúkdómum. Aðra
hrella þeir á nóttunni, ræna
þá svefni eða valda þeim hræði-
legum draumum. Suma misnota
þeir kynferðislega. Enn aðra
gera þeir vitfirrta eða reka til
manndrápa eða sjálfsvı́ga.

Lintina, sem býr ı́ Súrı́nam,
greinir frá þvı́ að djöfull eða ill-
ur andi hafi valdið dauða
16 ættingja hennar og henni
sjálfri lı́kamlegum og andleg-
um kvölum ı́ 18 ár. Hún seg-
ist þekkja það af eigin raun að
djöflarnir „njóti þess að kvelja
nauðug fórnarlömb sı́n til
dauða.“
En Jehóva er fær um að

vernda þjóna sı́na fyrir árásum
Satans. — Orðskviðirnir 18:10.

Nú á tı́mum vekja
djöflarnir upp
ofbeldishneigð hjá
sumum. Aðra hrella
þeir á nóttunni og
láta þá dreyma
hræðilega.
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Biblı́an segir að Satan
‚afvegaleiði alla heims-
byggðina.‘ (Opinberunar-
bókin 12:9) Satan og

djöflar hans vilja ekki að við
trúum orði Guðs, Biblı́unni. Þeir
reyna að láta fólk halda að hinir
dánu séu lifandi einhvers staðar
ı́ andaheiminum. Við skulum at-
huga hvernig þeir fara að þvı́.

Fölsk trúarbrögð
Mörg trúarbrögð kenna að

sérhver maður hafi sál er
flytjist yfir ı́ andaheiminn eftir
að lı́kaminn er dáinn. Þau segja
að lı́kaminn deyi en sálin deyi
ekki. Auk þess staðhæfa þau að
sálin geti ekki dáið, að hún sé
ódauðleg.
En orð Guðs kennir það ekki.

Biblı́an sýnir að sálin er ein-
staklingurinn sjálfur, ekki eitt-
hvað inni ı́ honum. Til dæm-
is segir Biblı́an þegar hún
lýsir sköpun Adams: „Þá mynd-
aði Drottinn [Jehóva, NW] Guð
manninn af leiri jarðar og blés
lı́fsanda ı́ nasir hans, og þann-
ig varð maðurinn lifandi sál.“
(1. Mósebók 2:7) Adam var þvı́
ekki gefin sál; hann var sál.
Dýr eru einnig kölluð sálir.

— 1. Mósebók 1:20, 21, 24, 30.

Djöflarnir staðhæfa ranglega
að hinir dánu séu á lı́fi

Byggt að hluta á ljósmyndumgerðum
af IRIS-EXPORTMEXICHROMEMenn, spendýr,

fiskar og fuglar
— öll eru sálir.
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Þar sem orðið „sál“ ı́ Biblı́-
unni merkir einstaklingurinn
sjálfur ætti það ekki að vekja
undrun okkar að heyra að sálir
geti dáið og geri það. Ritningin
segir:
„Sú sálin, sem syndgar, hún

skal deyja.“ — Esekı́el 18:4.
„Þá mælti Samson: ‚Deyi nú

sála mı́n með Filistum!‘ “
— Dómarabókin 16:30.
„Hvort er heldur leyfilegt að

gjöra gott eða gjöra illt á hvı́ld-
ardegi, bjarga lı́fi [sál, NW]
eða deyða?“ — Markús 3:4.
Aðrir ritningarstaðir sýna

að hægt er að tortı́ma sál
(1. Mósebók 17:14, NW), vega
með sverði (Jósúabók 10:37,
NW), kæfa (Jobsbók 7:15, NW)
og drekkja (Jónas 2:5, NW).
Þvı́ deyr sálin.
Þótt þú lesir Biblı́una spjald-

anna á milli munt þú aldrei
finna orðalagið „ódauðleg sál.“
Sál mannsins er ekki andi.
Kenningin um ódauðlega sál
er ekki biblı́ukenning. Hún er
kenning Satans og djöfla hans.
Jehóva hatar alla trúarlega
lygi. — Orðskviðirnir 6:16-19;
1. Tı́móteusarbréf 4:1, 2.

Biblı́an sýnir að sálin er
ekki ódauðleg.
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Andamiðlar
Satan notar einnig miðla til

að afvegaleiða fólk. Miðill er
karl eða kona sem getur tekið á
móti skilaboðum beint frá anda-
heiminum. Mikill fjöldi fólks,
þar á meðal miðlarnir sjálf-
ir, trúa að þessi skilaboð komi
frá öndum hinna dánu. En eins
og við höfum séð frá Biblı́unni
er það útilokað. — Prédikarinn
9:5, 6, 10.
Frá hverjum koma þá þessi

skilaboð? Frá djöflunum sjálf-
um! Djöflarnir geta fylgst með
einstaklingi meðan hann er á
lı́fi; þeir vita hvernig hann tal-
aði, hvernig hann leit út, hvað
hann gerði og hvað hann kunni.
Það er þess vegna auðvelt fyr-
ir þá að lı́kja eftir dánu fólki.
— 1. Samúelsbók 28:3-19.

Djöflarnir þykjast vera
andar hinna dánu.
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Lygasögur
Lygasögur eru önnur leið Sat-

ans til að ýta undir lygina um
hina dánu. Slı́kar sögur gera
fólk oft fráhverft sannleikanum
sem Biblı́an kennir. — 2. Tı́mó-
teusarbréf 4:4.´

I Afrı́ku eru margar munn-
mælasögur um fólk sem á að
hafa sést eftir að það dó. Það
er dæmigert að slı́kt eigi sér
stað langt frá heimahögum við-
komandi einstaklings. En spyrðu
sjálfan þig: ,Ef einstaklingur
hefur mátt til að snúa aftur frá
dauðum, er þá rökrétt að hann
komi fram á stað sem er vı́ðs-
fjarri fjölskyldu hans og vinum?‘

Gæti ekki einnig hugsast að
sá sem sást lı́kist aðeins þeim
látna? Tveir kristnir þjónar
orðsins, sem voru að prédika
úti ı́ sveit, tóku til dæmis eft-
ir gömlum manni sem elti þá
ı́ nokkrar klukkustundir. Þeg-
ar þeir spurðu manninn kom-
ust þeir að raun um að hann
hélt annan þeirra vera bróð-
ur sinn sem var dáinn fyr-
ir nokkrum árum. Það var að
sjálfsögðu rangt en hann neit-
aði að trúa að hann hefði á
röngu að standa. Þú getur rétt
ı́myndað þér hvaða sögu gamli
maðurinn hefur seinna sagt
vinum sı́num og nágrönnum!

Sumir halda sig sjá fólk
er hafi snúið til baka
frá dauðum.
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Sýnir, draumar og raddir
Vafalaust kannast þú við að

fólk hafi séð, heyrt eða dreymt
undarlega hluti. Slı́kir yfirnátt-
úrlegir atburðir hræða oft þá
sem verða fyrir þeim. Marein,
sem bjó ı́ Vestur-Afrı́ku, heyrði
reglulega rödd látinnar ömmu
sinnar kalla á hana á nótt-
unni. Marein hljóðaði þá hátt og
vakti allt heimilisfólkið. Að lok-
um bilaði hún á geðsmunum.
Ef hinir dánu væru á lı́fi ı́

raun og veru, er þá skynsam-
legt að halda að þeir hrelli ást-
vini sı́na? Auðvitað ekki. Svona
skaðvænleg fyrirbæri eru komin
frá djöflunum.
En hvað um fyrirbæri sem

virðast vera til gagns og hugg-
unar? Til dæmis var Gbassay
frá Sı́erra Leóne veik. Hana
dreymdi að faðir hennar heitinn
birtist henni. Hann sagði henni
að fara að ákveðnu tré, taka
laufblað, leggja það ı́ bleyti og
drekka svo vatnið. Hún mátti
ekki tala við nokkurn mann
áður en hún gerði þetta. Hún
fór eftir þessu og henni batnaði.¨
Onnur kona sagði að eigin-

maður hennar hafi birst henni
nótt eina eftir dauða sinn. Hún
sagði að hann hafi litið mjög vel
út og verið ı́ fallegum fötum.
Slı́k skilaboð og sýnir virð-

ast góð og gagnleg. Eru þau
frá Guði? Nei, alls ekki. Jehóva

Djöflarnir afvegaleiða með
draumum, sýnum og röddum.
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er „Guð sannleikans.“ (Sálmur
31:5, NW) Aldrei myndi hann
fallast á að hrekkja eða blekkja
okkur. Aðeins djöflarnir gera
slı́kt.
En eru til góðir djöflar? Nei.

Jafnvel þótt þeir virðist stund-
um hjálpsamir eru þeir allir ill-
ir. Satan djöfullinn virtist
vingjarnlegur þegar hann tal-
aði við Evu. (1. Mósebók 3:1)
En hvaða afleiðingar hafði það
fyrir hana að hlusta á hann og
gera það sem hann sagði?
Hún dó.
Þú veist að það er ekki óal-

gengt að slæmur maður sé
vingjarnlegur við þá sem hann
ætlar að blekkja og svindla á.

„Hvı́tar tennur, svart hjarta,“
segir afrı́skt máltæki. Og
orð Guðs segir: „Satan sjálf-
ur tekur á sig ljósengilsmynd.“
— 2. Korintubréf 11:14.

Guð hefur ekki lengur sam-
band við menn ı́ gegnum
drauma, sýnir eða raddir frá
andaheiminum. Hann leiðbein-
ir og gefur þeim fyrirmæli
gegnum Biblı́una sem getur
gert hvern sem er ‚albúinn og
hæfan til sérhvers góðs verks.‘
— 2. Tı́móteusarbréf 3:17.
Þegar Jehóva þvı́ varar okkur

við vélabrögðum djöfulsins ger-
ir hann það af kærleika til okk-
ar. Hann veit að djöflarnir eru
hættulegir óvinir.

Satan sagði að Eva
myndi ekki deyja. Eva
trúði honum en dó þó
að lokum.
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En hvers vegna keppast
Satan og djöflar hans
svona við að blekkja fólk?
Vegna þess að þeir vilja

að við tökum þátt með þeim ı́
uppreisn þeirra. Þeir vilja að
við tilbiðjum þá. Þeir vilja að
við trúum lygum þeirra og iðk-
um það sem Jehóva lı́kar ekki.
Mörg slı́k iðkun tekur til sið-
venja sem tengjast hinum dánu.
Dauði ástvinar er mjög þung-

bær reynsla og það er eðlilegt
og viðeigandi að láta ı́ ljós sorg.
Jesús „grét“ eftir að vinur hans,
Lasarus, dó. — Jóhannes 11:35.
Margar eru siðvenjurnar sem

tengjast dauðanum og þær eru
mjög breytilegar frá einum
heimshluta til annars. Marg-
ar þeirra stangast ekki á við
frumreglur Biblı́unnar. Sum-
ar siðvenjur byggjast hins veg-
ar á þeirri hugmynd að hin-
ir dánu séu á lı́fi og geti séð
lifandi fólk. Lı́kvökur, hömlu-
laus sorg og ı́burðarmiklar út-
farir á allt rætur að rekja til
óttans við að misþóknast anda
hins dána manns. En þar sem
„hinir dauðu vita ekki neitt,“
eru þeir sem iðka slı́kt að styðja
ósannindi Satans. — Prédikar-
inn 9:5.

Djöflarnir ýta undir uppreisn
gegn Guði

Sumar siðvenjur byggjast á þeirri lygi að hinir
dánu geti séð okkur.
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Aðrar siðvenjur og viðhafnar-
siðir eru sprottnar af þeirri trú
að hinir dánu þarfnist hjálpar
hinna lifandi og geri þeim mein
séu þeir ekki friðaðir.

´
I sumum

löndum eru haldnar veislur og
fórnir annaðhvort 40 dögum eða
einu ári eftir dánardag manna.´
Alitið er að það hjálpi hin-
um látna að ‚stı́ga yfir‘ ı́ anda-
heiminn. Þá er algengt að setja
fram mat og drykk handa hin-
um dánu.
Þessar athafnir eru rangar af

þvı́ að þær útbreiða lygar Sat-
ans um hina dánu. Myndi Je-
hóva hafa velþóknun á að
við tækjum á einhvern veg
þátt ı́ siðvenjum sem byggðar
eru á kenningum djöfla? Aldrei!
— 2. Korintubréf 6:14-18.

Þjónar hins sanna Guðs taka
engan þátt ı́ athöfnum sem
styðja lygar Satans.

´
I stað

þess einbeita þeir sér ı́ kær-
leika að þvı́ að hjálpa þeim sem
lifandi eru og hughreysta þá.
Þeir vita að þegar einhver er
einu sinni dáinn getur aðeins
Jehóva hjálpað honum. — Jobs-
bók 14:14, 15.

Aðrar siðvenjur byggjast á þeirri lygi að hinir dánu
þarfnist hjálpar okkar.
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Guð fordæmir spı́ritisma
Sumt fólk kemst ı́ samband

við djöflana milliliðalaust eða
ı́ gegnum miðla. Það er kall-
að spı́ritismi eða andatrú. Vúdú,
galdur, töfrar, spár og það
að leita frétta af hinum dánu
eru allt ákveðnar myndir spı́rit-
isma.
Biblı́an fordæmir þetta og

segir: „Eigi skal nokkur finnast
hjá þér . . . er fari með gald-
ur eða spár eða fjölkynngi,

eða töframaður eða særinga-
maður eða spásagnamaður eða
sá er leiti frétta af framliðnum.
Þvı́ að hver sá, er slı́kt gjör-
ir, er Drottni [Jehóva, NW]
andstyggilegur.“ — 5. Mósebók
18:10-12.
Hvers vegna varar Jehóva

okkur svo sterklega við þessari
iðkun?
Jehóva er annt um velferð

okkar og varar okkur við öll-
um myndum spı́ritisma. Hann

Guð er á móti svona
hátterni. Hann krefst
óskiptrar hollustu okkar og
tilbeiðslu. — 2. Mósebók
20:5, NW.
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elskar fólk og ber umhyggju
fyrir þvı́ og veit að samskipti
við djöflana munu örugglega
valda þvı́ þjáningum.
Nilda var andamiðill ı́

Brasilı́u. Djöflarnir fóru þann-
ig með hana að hún leit vart
glaðan dag. Hún segir svo frá:
„
´
Eg var haldin illum öndum
. . . sem ráðskuðust með mig.´
Eg sveiflaðist á milli meðvit-
undar og meðvitundarleysis
og var lögð með geðtruflan-
ir inn á hæli. Djöflarnir of-

sóttu mig svo mikið að taug-
arnar biluðu.

´
Eg tók róandi lyf

og fór að drekka og reykja án
afláts. Þetta hélt áfram árum
saman.“
Með hjálp Jehóva og votta

hans sleit Nilda sig með tı́m-
anum lausa frá áhrifum djöfl-
anna og lifir núna auðugu og
heilnæmu lı́fi. Hún segir:
„
´
Eg legg rı́kt á við alla að
eiga aldrei, ekki eitt andartak,
minnstu samskipti við [illu]
andana.“

Þeim sem iðka spı́ritisma
farnast oft illa.
Þeir geta misst heimili sitt,
frelsi eða jafnvel lı́fið.

22 Andar hinna dánu



Öll getum við valið. Annað-
hvort þjónum við Je-
hóva eða Satan og djöfl-
um hans. Við getum ekki

gert hvort tveggja. Sannarlega
er viturlegt að þjóna Jehóva!

Jehóva er góður
Eins og við höfum séð hafa

djöflarnir ánægju af að meiða
og blekkja fólk. Jehóva er ekki
þannig. Hann elskar mannkyn-
ið eins og faðir börn sı́n. „Sér-
hver góð gjöf og sérhver full-
komin gáfa“ kemur frá honum.
(Jakobsbréfið 1:17) Hann synjar
mönnum ekki um neitt sem gott
er, jafnvel þótt það kosti hann
mikið. — Efesusbréfið 2:4-7.

Hugsaðu um það sem Jes-
ús, sonur Guðs, gerði á jörð-
inni. Hann gaf mállausum málið
og blindum sýn. Hann lækn-
aði holdsveika og lamaða. Hann
rak út illa anda og læknaði alls
kyns sjúkdóma. Með krafti Guðs
reisti Jesús jafnvel látna upp til
lı́fs á ný. — Matteus 9:32-35;
15:30, 31; Lúkas 7:11-15.

Guð leiðir okkur ekki afvega
með lygum heldur segir alltaf
satt. Hann blekkir aldrei neinn.
— 4. Mósebók 23:19.

Þjónaðu Jehóva, ekki Satan

Jesús, sonur Guðs, sýndi mönnum kærleika
með þvı́ að lækna þá af meinum þeirra.
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Forðastu óhreinar iðkanir
Hjátrú og blekkingar halda

milljónum manna ı́ fjötrum lı́kt
og flugum ı́ kóngulóarvef. Menn
óttast hina dánu. Þeir óttast
djöflana. Þeir hafa áhyggjur af
bölvunum, fyrirboðum, töfrum
og átrúnaðargripum. Þeir eru ı́
böndum trúarhugmynda og sið-
venja sem byggðar eru á lyg-
um Satans djöfulsins. Þjónar
Guðs eru ekki ı́ neinum slı́kum
fjötrum.

Jehóva er langtum voldugri en
Satan. Ef þú þjónar Jehóva mun
hann vernda þig gegn djöflun-
um. (Jakobsbréfið 4:7) Særing-
ar munu ekki verka á þig. Til
dæmis höfðu þrı́r voldugir töfra-
læknar ı́ Nı́gerı́u ı́ frammi sær-
ingar sem áttu að valda dauða
votts Jehóva sem neitaði að fara

úr bænum. Þegar særingarnar
mistókust varð einn töfralækn-
anna óttasleginn, fór til vottsins
og sárbændi um miskunn.

Ef djöflarnir hrella þig get-
ur þú ákallað Jehóva með nafni
og hann mun vernda þig. (Orðs-
kviðirnir 18:10) En til þess að
þú njótir verndar Guðs þarft þú
að slı́ta þig algerlega lausan frá
öllu sem tengist spı́ritisma og
djöfladýrkun. Tilbiðjendur Guðs
ı́ Efesus til forna gerðu það. Þeir
söfnuðu saman öllum bókum
sı́num um kukl og brenndu þær.
(Postulasagan 19:19, 20) Þjónar
Guðs nú á tı́mum verða að fara
eins að. Losaðu þig við töfra-
gripi, verndargripi, átrúnaðar-
gripi, bækur um kukl og dul-
speki, og allt annað sem tengt er
iðkun spı́ritisma.

Efesusmenn
brenndu bækur
sı́nar um kukl
og töfra.
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Ástundaðu sanna guðsdýrkun
Ef þú vilt þóknast Guði er

ekki nóg aðeins að snúa baki
við falskri tilbeiðslu og hætta að
gera það sem illt er. Þú verð-
ur að ástunda sanna tilbeiðslu.
Biblı́an sýnir hvers krafist er:

Sæktu kristnar samkomur.
— Hebreabréfið 10:24, 25.

Kynntu þér Biblı́una rækilega.
— Jóhannes 17:3.
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Prédikaðu fyrir öðrum. — Matteus 24:14.

Láttu skı́rast. — Postulasagan 2:41.

Biddu til Jehóva. — Filippı́bréfið 4:6, 7.
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Hafðu félagsskap við
votta Jehóva

Satan og djöflarnir hafa þjóna
á jörðinni sem kenna og iðka það
sem rangt er. En Jehóva hef-
ur lı́ka þjóna. Það eru vottar
Jehóva. (Jesaja 43:10) Um heim
allan eru tæplega átta milljónir
votta. Allir leitast þeir af krafti
við að gera gott og kenna fólki
sannleikann.

´
I flestum löndum

er hægt að finna þá ı́ Rı́kissaln-
um þar sem þeir munu bjóða þig
innilega velkominn.

Starf þeirra er unnið til að
hjálpa öðrum að þjóna Guði. Þeir
nema gjarnan Biblı́una með
þér á heimili þı́nu, hjálpa þér að
læra hvernig á að tilbiðja Jehóva
á réttan hátt. Þú þarft ekki
að borga fyrir það. Vottunum er
það ánægja að kenna sannleik-
ann af þvı́ að þeir elska fólk og
þeir elska Jehóva Guð.

Vottar Jehóva munu hjálpa
þér að þjóna Guði.
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Satan og djöflar hans munu
ekki blekkja mannkynið
miklu lengur. Jehóva hefur
þegar varpað þeim niður af

himni. (Opinberunarbókin 12:9)´
I náinni framtı́ð mun Guð aftur
snúa sér gegn Satan og djöflum
hans. Jóhannes postuli sá sýn
frá Guði og sagði: „Nú sá ég eng-
il stı́ga niður af himni. Hann
hélt á lykli undirdjúpsins og
stórum fjötri ı́ hendi sér. Og
hann tók drekann, þann gamla
höggorm, sem er djöfull og Sat-
an, og batt hann um þúsund ár.
Hann kastaði honum ı́ undir-
djúpið og læsti og setti innsigli
yfir, svo að hann leiddi ekki
framar þjóðirnar afvega, allt til
þess er fullnuðust þúsund árin.“
(Opinberunarbókin 20:1-3) Sı́ðar
mun Satan og djöflum hans
verða eytt að eilı́fu. — Opinber-
unarbókin 20:10.

Vondir menn verða einnig af-
máðir. — Sálmur 37:9, 10; Lúk-
as 13:5.

Dásamleg framtı́ð

Satan og djöflar hans verða
bráðlega teknir úr umferð.
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Hinir dánu munu lifa á ný!
Eftir að Satan og djöflum

hans hefur verið rutt úr vegi
mun Jehóva veita mönnum
margvı́slega blessun. Þú manst
að hinir dánu eru lı́fvana, þeir
eru ekki til. Jesús lı́kti dauðan-
um við svefn — djúpan, draum-
lausan svefn. (Jóhannes
11:11-14) Hann gerði það af þvı́
að hann vissi að sú stund kæmi
að þeir sem svæfu dauðasvefni
yrðu vaktir upp til lı́fs. Hann

sagði: „Sú stund kemur, þegar
allir þeir, sem ı́ gröfunum eru,
munu . . . ganga fram.“ — Jó-
hannes 5:28, 29; samanber
Postulasöguna 24:15.

Þeir verða endurlı́fgaðir hér
á jörðinni.

´
I stað dánarfregna

munu koma ánægjulegar til-
kynningar um þá sem hafa verið
reistir upp frá dauðum! Þvı́lı́k
gleði mun fylgja þvı́ að bjóða
ástvini velkomna til baka frá
gröfinni!

Hinir dánu munu snúa
aftur til lı́fs á jörðinni.
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Jehóva mun gera algerlega
að engu allt það illa sem
Satan hefur gert. Jehóva
hefur gert Jesú að konungi

yfir allri jörðinni. Undir stjórn
hans verður jörðin gerð að para-
dı́s. — Danı́el 7:13, 14; Lúkas
23:43.

Jehóva lofar þessu:
GNÆGÐ MATAR: „Jörðin hef-

ir gefið ávöxt sinn, Guð, vor
Guð, blessar oss.“ „Gnóttir korns
munu vera ı́ landinu, á fjalla-
tindunum.“ — Sálmur 67:7;
72:16.

ENGAR STYRJALDIR
FRAMAR: „Komið, skoðið dáðir
Drottins [Jehóva, NW], hversu
hann framkvæmir furðuverk á
jörðu. Hann stöðvar styrjaldir
til endimarka jarðar.“ — Sálm-
ur 46:9, 10.

ENGIN ILLMENNI: „Ill-
virkjarnir verða afmáðir, . . .
Innan stundar eru engir guð-
lausir til framar, þegar þú gefur
gætur að stað þeirra, eru þeir
horfnir.“ — Sálmur 37:9, 10.

ENGIR SJ
´
UKD

´
OMAR, SORG

EÐA DAUÐI: „Þá munu augu
hinna blindu upp lúkast og opn-
ast eyru hinna daufu. Þá mun
hinn halti létta sér sem hjörtur

Paradı́s
á jörð



og tunga hins mállausa fagna
lofsyngjandi.“ — Jesaja 35:5, 6.

„Og Guð sjálfur mun vera
hjá þeim, Guð þeirra. Og hann
mun þerra hvert tár af augum
þeirra. Og dauðinn mun ekki
framar til vera, hvorki harmur
né vein né kvöl er framar til.
Hið fyrra er farið.“ — Opinber-
unarbókin 21:3, 4.´

Olı́kt Satan og djöflunum lýg-
ur Jehóva aldrei. Allt sem hann
lofar hlýtur að verða að veru-
leika. (Lúkas 1:36, 37) Jehóva
elskar þig og vill að þú lifir ı́
þeirri paradı́s sem hann mun
skapa. Hafðu þess vegna sam-
band við votta Jehóva til að læra
meira um þau dásamlegu sann-
indi sem er að finna ı́ orði Guðs.
Ef þú lifir ı́ samræmi við sann-
leikann munt þú losna úr fjötr-
um blekkinga, hjátrúar og fá-
fræði. Með tı́manum munt þú
jafnvel verða leystur úr fjötrum
syndar og dauða. Eins og Jesús
sagði: „[Þér] munuð þekkja
sannleikann, og sannleikurinn
mun gjöra yður frjálsa.“
— Jóhannes 8:32.
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Skoðaðu www.jw.org/is eða hafðu samband við Votta Jehóva til að fá frekari upplýsingar.
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http://www.jw.org/finder?wtlocale=IC&srcid=pdf

