
Árið 1914 sigldi breski 
könnuðurinn Sir Ernest 
Shackleton og 27 aðrir 
með skipinu Endurance á 
Suðurheimskautssvæðinu. 
Markmið þeirra var að 
fara frá einum enda 
Suðurheimskautssvæðisins til 
annars, frá hafi til hafs, með 
viðkomu á Suðurpólnum. Þeir 
hófu siglingu 7. desember 1914, 
en skipið festist milli ísjaka þegar 
strönd Suðurpólsins var enn í 
rúmlega 128 kílómetra fjarlægð.

Skipið Endurance rak stefnulaust 
með ísnum og skipskrokkurinn 
þurfti í sífellu að þola vaxandi 
þrýstinginn frá ísnum. Áhöfnin 
beið í tíu mánuði eftir að losna 
úr ísnum. 27. október 1915 
þurftu þeir að lokum að yfirgefa 
skipið, því þrýstingurinn frá ísnum 
var orðinn svo mikill að skipið 
sökk. Shackleton og áhöfnin 
voru nú skipreika á einum 
eyðilegasta stað jarðarinnar. 
Mánuðum saman ráfuðu þeir 
norður með ísnum en 9. apríl 
1916 komust skipbrotsmennirnir 
út að ströndinni. Þeir fóru 

um borð í björgunarbátana 
sem þeir höfðu haft með sér í 
eftirdragi alla þessa leið. Þetta 
var byrjun á ferðalagi sem var 
engu líkt í sögu landkönnunar á 
heimskautssvæðinu, ferðalag yfir 
stormasamasta haf jarðarinnar, 
í björgunarbát sem var aðeins 7 
metrar á lengd.

24. apríl 1916 komu mennirnir, 
eftir ótrúlega mikið átak, að 
óbyggðri eyju sem ber nafnið 
Elephant Island. Shackleton 
ákvað að flestir af áhöfninni 
og tveir af veikbyggðari 
björgunarbátunum skyldu bíða 
á þessari eyju. Shackleton 
fór svo á James Caird (besti 
björgunarbáturinn af þeim 
þremur) og ætlaði að reyna að 

komast til Suður-Georgíu, sem 
var 700 sjómílur í burtu. Hann 
valdi fimm af áhöfninni til að fara 
með sér og lofaði þeim sem eftir 
voru: „Ég kem aftur.“

Þrátt fyrir stormasamt veður 
og mikið mótlæti komst 
björgunarbáturinn James Caird 
til Suður-Georgíu 10. maí 1916, 
þá nærri einu og hálfu ári eftir 
að skipið Endurance hafði 
lagt af stað frá þessari sömu 
eyju. Mennirnir, sem voru nú 
örþreyttir, komu að landi þeim 
megin eyjunnar þar sem hún 
var óbyggð. Þetta óbyggða 
landsvæði var þakið háum, 
hrikalegum fjöllum og jöklum 
sem Shackleton og tveir af 
förunautum hans klifu og eftir 
næstum 36 klukkustundir komu 
þeir að hvalastöð. Því næst 
uppfyllti Shackleton loforðið 
sem hann hafði gefið og í 
björgunarleiðangrinum sem var 
farið í þar á eftir bjargaðist öll 
áhöfn skipsins.

vissir þú að...
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hugsum málið

sögulegar staðreyndir

1. Hvaða tvo hluti gera loforð Guðs fyrir okkur samkvæmt 2. Pétursbréfi 1:3-4?

    __________________________________________________________________________________________________

2. Hver er lykillinn að því að loforð Guðs verði uppfyllt í lífi okkar með miklum krafti? Þú getur séð þennan 
lykil í lífi Abrahams í Rómverjabréfinu 4:16-21.

    __________________________________________________________________________________________________

3. Hvað kemur fyrir fólkið sem trúði ekki orðum Jesú í dæmisögunni um sæðið? Lúkasarguðspjall 8:11-15

 12 vers _____________________________________________________________________________________

 13 vers _____________________________________________________________________________________

 14 vers _____________________________________________________________________________________

4. Hvaða þrjá hluti segir Jesú að við verðum að gera ef við viljum orð Hans breyti okkur? (vers 15)

 a) __________________________________________________________________________________________

 b) __________________________________________________________________________________________

 c) __________________________________________________________________________________________

1. Hvað er það mikilvægasta sem þú last í versunum hér á undan og hvers vegna?

    __________________________________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________________________________

2. Áttu erfitt með að trúa því sem Guð hefur sagt og lofað? Hver heldur þú að sé ástæðan fyrir því og 
hvað getur þú gert í því?

    
    __________________________________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________________________________



Hefur þú einhvern tíman beðið um að verða 
öðruvísi innra með þér en ekkert hefur breyst? Ef 
svo er hvað getum við gert við þessu máttleysi? 
Hér er loforð frá Guði til þín sem getur hjálpað 
þér:

Hans guðdómlegi máttur hefur veitt 
oss allt, sem leiðir til lífs og guðrækni 
með þekkingunni á honum, sem 
kallaði oss með sinni eigin dýrð og 
dáð. Með því hefur hann veitt oss 
hin dýrmætu og háleitu fyrirheit, til 
þess að þér fyrir þau skylduð verða 
hluttakendur í guðlegu eðli, er þér 
hafið komist undan spillingunni í 
heiminum, sem girndin veldur. (2. 
Pétursbréf 1:3, 4)

Einhver reiknaði það út að það væru 1260 
loforð í Biblíunni. Vissir þú að loforð Guðs eru í 
raun öll um það að við getum endurspeglað 
lyndiseinkunn Jesú og forðast tjón syndarinnar. 
Til að loforðin virki þurfum við hinsvegar, eins 
og Jakob segir okkur umbúðalaust, að trúa því 
að Guð geri það sem Hann hefur lofað: „En 
hann biðji í trú, án þess að efast. Sá sem efast 
er líkur sjávaröldu, er rís og hrekst fyrir vindi. Sá 

maður, tvílyndur og reikull á öllum vegum sínum, 
má eigi ætla, að hann fái nokkuð hjá Drottni.“ 
(Jakobsbéf 1:6-8)

En hvernig getum við verið fullviss um að við 
biðjum Guð um réttu hlutina? Við gætum beðið 
Guð um Ferrari sportbíl en það er enginn máttur 
í þeirri bæn! Af hverju ekki? Vegna þess að það 

stendur ekki nokkurs staðar í Biblíunni að Guð 
hefur lofað að gefa okkur sportbíl! Aftur á móti 
þegar við vitum hvað Guð hefur lofað okkur 
getum við beðið með algjörri fullvissu um að Guð 
muni svara bænum okkar. Það er máttur í slíkum 
bænum.

Svo þegar við biðjum eftir orðum Guðs eykst trú 
okkar og þessi trú kallar fram mátt Guðs í líf okkar 
til breytinga. Eins og þú veist kannski gat Jesús 
gert kraftaverk í guðspjöllunum sem framkölluðu 
breytingar í lífi fólks vegna þess að fólkið trúði 
orðum Hans.

Hvernig getum við fundið loforð Guðs sem 
gefa okkur mátt hans? Í fyrsta lagi, eru til loforð 
í Biblíunni sem byrja með orðum eins og, „Ég 
mun...“. Hér eru nokkur bein loforð frá Guði:

Í 

öðru lagi eru lýsingar Guðs á sjálfum sér líka 
loforð. Rómverjabréfið 8:29 segir okkur að það 
var áform Guðs að við yrðum eins og sonur Hans, 
„Því að þá, sem hann þekkti fyrirfram, hefur 
hann og fyrirhugað til þess að líkjast mynd sonar 
síns, svo að hann sé frumburður meðal margra 
bræðra.“ Svo þegar við lesum lýsingar á Jesú 
geta þær orðið að loforðum þegar við biðjum 

venjur ti l  að endurspegla huga Jesú
 ~ að biðja um loforð Guðs

“Loforðin segja fyrir 
um svarið”

 Armin Gesswein

Líf í fullri gnægð. Jóh. 10:10

Kóróna lífsins. Opb. 2:10

Heimili á himnum. Jóh. 14:1-3

Nýtt nafn. Jes. 62:1, 2

Svör við bænum. 1. Jóh. 5:14

Fullvissa. 2. Tím. 1:12

Hreinsun. Jóh. 15:3

Klæðnaður. Sak. 3:4

Huggun. Jes. 51:3

Félagsskapur. Jóh. 15:15

Frelsun. 2. Tím. 4:18

Guðlegur barnaréttur. 1. Jóh. 3:1, 2

Eilíft líf. Jóh. 3:16

Félagsskapur Jesú. Mt. 18:20

Að bera ávöxt. Jóh. 15:4, 5

Gjafir Andans. 1. Kor. 12

Dýrð eftir dauðann. Mt. 13:43

Vernd Guðs. 1. Pét. 5:6, 7

Andlegur vöxtur. Ef. 4:11-15

Leiðsögn. Jes. 42:16

Von. Heb. 6:18, 19

Arfleifð. 1. Pét. 1:3, 4

Gleði. Jes. 35:10

Þekking. Jer. 24:7

Frelsi. Róm. 8:2

Friður. Jóh. 14:27

Máttur til þjónustu. Jóh. 14:12

Endurnýjun. Tít. 3:5

Hvíld. Heb. 4:9, 11

Endurreisn. Jes. 57:18; 1. Jóh. 1:9

Upprisa. Róm. 8:11

Dýrmæt laun. Mt. 10:42

Fylling trúarinnar. Jóh. 6:35

Lækning trúarinnar. Hós. 6:1

Ljós trúarinnar. Jóh. 12:46

Fjársjóður trúarinnar. Mt. 6:19, 20

Styrkur. Fil. 4:13

Jarðneskar blessanir. Mt. 6:25-33

Skynsemi. Sálm. 119:104

Sigur. 1. Jóh. 5:4

Viska. Jak. 1:5

Listi eftir Willmington, H. L. (1987). Tekið 

úr „Willmington’s book of Bible lists“ 

Wheaton, III.: Tyndale House.



Fólk alls staðar í kringum 
okkur á í erfiðleikum 
með að hagnýta orð 
Guðs í eigin lífi. Gætir þú 
uppörvað einhvern með 
loforðum Guðs?

Praying God’s Word, 
eftir Beth Moore.
„The Parable of the 
Seed“, í Christ’s Object 
Lesson (bls.33), eftir Ellen 
White.

1.

2.

Á hverjum degi í þessari viku 
skaltu skrifa niður eina bænarósk í 
dagbókina þína. Skrifaðu við hliðina 
á því Biblíuver,s sem þú hefur fundið, 
sem lofar því að Guð muni svara 
bæn þinni. Biddu þess að Guð muni 
uppfylla loforð sitt. Þú getur beðið 
einhvern um hjálp ef þig vantar.

um að verða eins og Hann. (Þetta felur ekki í sér lýsingar á Guði sem tilheyra Honum einum, t.d. að 
Hann sé almáttugur, alvitur og alls staðar á sama tíma o.s.frv.)

Þú getur notað dagbókina þína til að skrifa niður bænir þínar ásamt loforði sem fullvissar þig um að 
Guð mun svara, alveg eins og Hann lofaði að gera! Það er til fullt af fleiri loforðum sem þú getur 
fundið.

Hér er listi yfir eiginleika sem Guð einn 
hefur og sem gefur okkur fullvissu um að 
Hann svari bænum okkar.

Almáttugur, Jesaja 6:1-3;
    Jesaja 14:27
Alltaf til staðar, Jesaja 41:10;      
    Matteusarguðspjall 28:19, 20
Æðstur, 2. Samúelsbók 7:22;
    Daníel 4:34, 35
Eilífur og óendanlegur, Jesaja 26:4;   
    Hebreabréfið 1:10-12
Lofsverður og dýrðlegur, 1. Kroníkubók 
    29:10-13;
Sálmarnir 145:4-5

Hér er listi yfir eiginleika Guðs sem við 
fáum hlutdeild í sem fólk sem Hann þráir 
að endurgera í sinni mynd.

Kærleikur, 2. Mósebók 15:13; 1.   
    Jóhannesarbréf 4:11-17
Gæskuríkur, Jesaja 63:7; Ef. 2:6-7
Samúðarfullur, Sálmarnir 103:13, 14; 
    Markúsarguðspjall 1:41
Náðugur, Jóhannesarbréf 1:6
Miskunnsamur, Efesusbréf 2:4-5
Þolinmóður, 2. Pétursbréf 3:9, 15
Langlyndur, Matteusarguðspjall 23:37
Friður, Jesaja 9:6; 2. Korintubréf 13:11
Hógvær, 2. Korintubréf 10:1
Auðmjúkur, Jóhannesarguðspjall 13:1-5
Réttlátur, Sálmarnir 45:7; Jesaja 5:16
Frelsun og endurreisn, 2. Samúelsbók   

    22:3; 1. Pétursbréf 5:10
Vitur, Efesusbréf 1:17; 2. Tím. 3:14, 15
Hreinn og heilagur, 2. Mósebók 3:2-5; 1. 
    Jóhannesarguðspjall 3:2-3
Sannur, Jóh. 14:6, Sálmarnir 119:160
Réttlátur, Sálmarnir 119:75, 76; 1. Jóh. 2:1
Verndari, Jesaja 43:1-3; 2. 
Þessaloníkubréf 3:3
Þolgóður, Dómarabókin 2:1; 2. 
    Þessaloníkubréf 3:4-5
Gleði, Nehemía 8:10; Sefanía 3:17
Blíður, 1. Kon. 19:12; Lúk. 18:15, 16
Með sjálfstjórn, Galatabréfið 5:22, 23
Góður, 1. Kroníkubók 16:34; Nahúm 1:7
Trúr, 5. Mósebók 7:9; Sálmarnir 71:22, 23
Fórnfús, Jóh. 3;16; 1. Jóh. 4:10, 11
Fús til að fyrirgefa, 2. Mósebók 34:5-7; 
    Sálmarnir 86:5
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tími minn 
með Guði

yfir l it

Í „sögulegar staðreyndir“ sáum við hvernig loforð Guðs innihalda mátt sem við þurfum til 
að geta breyst. En breyting er samt sem áður ekki sjálfvirk, hún fer eftir því hvort við trúum 
staðfastlega loforðum Guðs í Biblíunni.

Í „hugsum málið“ fékkstu að hugsa um þitt eigið traust á loforðum Guðs.

Í „venjur til að endurspegla huga Jesú“ sáum við hvernig loforð Guðs geta mótað bænir 
okkar. Þessi loforð útvega okkur mátt sem breytir okkur til þess að við getum endurspeglað 
lyndiseinkunn Jesú.

láttu 
ganga!

auka hjálp
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