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Vissir þú að...

BETA

Það er aðeins hægt að nota minna en 1% af vatni jarðarinnar sem drykkjarvatn.
Í fullorðnum einstaklingi er heildarmagn vatns í líkama hans 37 lítrar.
Mannsheilinn er 75% vatn, beinin eru 25% vatn og blóðið er 83% vatn.
Á hundrað árum eyðir vatnsameindin 98 árum í sjónum, 20 mánuðum í formi íss, u.þ.b. 
2 vikum í vötnum og ám og minna en viku í andrúmsloftinu.
Það getur tekið grunnvatn heila mannsævi að flytjast aðeins um 1,6 km.
Maðurinn getur lifað í u.þ.b. mánuð 
án matar en aðeins viku án vatns.
Ef allt vatn jarðarinnar kæmist fyrir 
í ca. 4 lítra krús, kæmist allt ferska 
vatnið fyrir í einni matskeið.
Á hverjum degi breytir sólin trilljónum 
tonna af vatni í gufu.
Maðurinn verður að neyta 2. 
lítra af vatni daglega til að lifa 
heilsusamlegu lífi. 
Meirihluti fólks í heiminum þarf að 
ganga a.m.k. 3 klukkustundir til þess 
að ná sér í vatn.
Á hverjum degi deyja nærri 10.000 
börn undir 5 ára í löndum þriðja 
heimsins, vegna sjúkdóma sem eru í 
beinum tengslum við óhreint vatn. 

       (source: www.lenntech.com)























Eins og hindin þráir vatnslindir þráir sál
 mín þig, ó Guð. Sál mína þyrstir 
eftir Guði, hinum lifanda Guði

Sálmur 42:2-3

r e f l e c t i n g J e s u s . o r g

e i n s o g J e s ú s
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Við vorum mótuð til að búa eilíflega í nærveru Guðs en vegna syndarinnar urðum við aðskilin frá 
Honum. Þrátt fyrir það þýðir það ekki að Guð hefur ekki lengur löngun til að vera með okkur né að okkur 
langi ekki til þess að vera með Honum.

Skoðaðu þessi vers um löngun Guðs til okkar:

1. Hvað segir Jesaja 40:11 þér um Guð?

    __________________________________________________________________________________________________

2. Hvað segir Matteusarguðspjall 23:37 um löngun Guðs til að hjálpa okkur?

    __________________________________________________________________________________________________

Nú skaltu skoða þessi dæmi um langanir mannsins til Guðs:

3. Lestu 5. Mósebók 6:5. Hvaða þýðingu hefur það að elska Guð af öllu hjarta, sálu og mætti?

    __________________________________________________________________________________________________

4. Lestu Sálm 42:1-2. Hvernig myndirðu lýsa því hvernig tilfinningar sálmaskáldið hefur í garð Guðs?

    __________________________________________________________________________________________________

5. Í Sálmi 84:2-3, hvers vegna þráir sálmaskáldið nærveru Guðs? Hvernig tilfinning heldur þú að það sé, 
að þrá nærveru Guðs?

    __________________________________________________________________________________________________

hugsum málið

sögulegar staðreyndir

1. Eftir að hafa lesið versin, segðu stuttlega frá hvernig Guð hugsar til þín.

    __________________________________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________________________________

2. Hversu mikilvægt telur þú það að finna fyrir djúpri löngun til Guðs—löngun sem er sálardjúp—eins og 
við höfum séð í Sálmunum? Hvernig telur þú að líf þitt myndi breytast ef þú hefðir reynslu af þessari 
djúpu, tilfinningaríku löngun til Guð?

    
    __________________________________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________________________________



hefur hjarta þitt löngun til Guðs?

Hefur þú löngun til þess að fara í frí á Malé?

Kannski ertu ekki alveg viss? Er þetta heitur 
staður? Kaldur? Stormasamur? Hver veit?

Hvað ef ég segði þér að Malé væri kóraleyja í 
hitabeltinu í miðju Indlandshafi.  Maldíveyjarnar 
í kringum Malé eru umkringdar fallegum hvítum 
ströndum og hlýjum sjó sem er fullkomin til þess 
að kafa með snorku og sjá alls konar fallega 
fiska. Þetta er skilgreiningin á paradís á jörðu.

Þú ert kannski strax farin að plana í huganum að 
fara þangað næst þegar þú átt frí! En eins og þú 
sérð þá kemur löngunin með þekkingunni. Okkur 
langar ekkert í einhvað sem við vitum ekkert 
um—jafnvel þó þeir séu frábærir.

Þannig er það líka með Guð. Hjörtu okkar hafa 
enga löngun til að verða með Jesú og eyða 
tíma í nærveru Hans ef við vitum ekki mikið um 
Hann.

tengingin milli hugar og hjarta

Það er bein tenging milli þekkingju hugans og 
löngun hjartans. Löngun okkar til Guðs er ekki 
tilfinning sem við getur bara sprottið upp innra 
með okkur. Þessi tilfinning, þessi löngun til Guðs er 
afleiðing þess sem „augu huga okkar“ sjá.

Sálmaskáldið sagði, „Sálu mína langaði til, já, 
hún þráði forgarða Drottins, nú fagnar hjarta mitt 
og hold fyrir hinum lifanda Guði.“ (Sálmur 84:2) 
Hvers vegna gerði hann það? Vegna þess að 
hann sá fegurðina þar sem Guð „bjó“—musteri 
Salómons í Jerúsalem.

Hvað um þig? Hvað sérð þú í Guði sem skapar 
löngun innra með þér til þess að eyða meiri tíma 
með Honum?

Þetta er áskorun fyrir okkur öll vegna þess að það 
eru svo margir hlutir í lífum okkar að berjast um 
athygli okkar. Sjónvarpið, internetið, áhugamálin, 
vinnan og listinn heldur áfram. Svo ef hjörtu 
okkar eiga sannarlega að hafa þessa löngun 
til að eyða tíma með Guði verðum við að gefa 
okkur tima þar sem við eyðum tíma með Honum 
einum og einblínum á Hann.

iðkun venjunnar

Hjörtu okkar byrja að hafa löngun til Guðs þegar 
við sjáum eitthvað undursamlegt við Guð. Hér 
eru nokkur dæmi:

Lýsingar í Biblíunni á því hvernig Guð hefur 
löngun til að eyða tíma með mér.
Lýsingar Biblíunnar á lyndiseinkunn Guðs 
og það að sjá hvernig Guð vinnur þannig 
að allt gangi mér í hag.
Loforðin sem Hann hefur gefið mér í 
Biblíunni um að Hann muni sjá um allar 
þarfir mínar.
Góðverk Hans í lífum fólks í kringum mig.
Fullvissa um kærleik, verk og nærveru 
Heilags anda þegar ég bið.
Gæska Guðs til mín í fortíðinni.
Gæsta Guðs eins og ég sé hana í 
náttúrunni.

En, ef tími okkar með Guði á morgnanna og á 
kvöldin er eytt á nokkrum mínútum í flýti áður en 
við drífum okkur í það sem næst er á dagskrá, þá 
mun hjarta okkar aldrei fá þessa löngun til Guðs 
eins og sálmaskáldið hafði. En ef þig langar til að 
skilja aðeins betur það sem sálmaskáldið var að 
skrifa um, skaltu reyna þetta hérna:

Byrjaðu á því að ákveða tíma á 
morgnanna og á kvöldin til að eyða með 
Guði. Ákveddu tíma sem þú munt ekki 
eyða í flýti.
Hafðu augun opin þegar þú lest Biblíuna 
og reyndu að taka eftir:

Lýsingu á hversu dýrmæt(ur) Guði 
finnst þú vera
Löngun Guðs til að vera hjá þér
Loforð Guðs um að sjá fyrir þér
Loforð Guðs um að umbreyta þér
Hvernig Guð vinnur þannig að það 
er til góðs fyrir fólk Hans

Eyddu tíma í bæn og þakkaðu Guði fyrir 
það sem þú hefur tekið eftir—taktu þinn 
tíma. Ekki flýta þér!
Vertu næmur fyrir áhrifum Heilags anda 
þegar þú biður, sem staðfesta þann 
sannleik sem þú hefur lesið.
Þegar þú ferð í gegnum það sem eftir er 
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venjur ti l  að endurspegla hjarta Jesú
 ~ löngun ti l  Guðs



Getur þú útskýrt fyrir einhverjum 
hversu djúp löngunin til Guðs getur 
verið?

Vegurinn til Krists, kafli 
1 „Kærleikur Guðs til 
mannanna“, eftir Ellen White.
„Enjoying Intimacy with God“ 
eftir J. Oswald Sanders.

1.

2.

1. Lestu eftirfarandi vers og eyddu smá tíma í að hugsa um 
hvað þau þýða og hvaða þýðingu þau hafa í þínu lífi. Er 
eitthvað í þessum versu sem að gefur hjarta þínu löngun til 
Guðs?

Þrá Guðs fyrir fólkið sitt: 2. Mósebók 19:4-6
Eitt af loforðum Guðs til þín: 1. Pétursbréf 5:7
Það sem Guð gerir fyrir þig: Sálmur 103:1-18

2. Farðu og finndu einhvað sem Guð hefur skapað. Hvað sérðu 
í því sem að gefur hjarta þínu löngun til Guðs?

3. Eyddu smá tíma í að hugsa um hvernig Guð vinnur í lífi fólks í 
kringum þig. Tekuru eftir einhverju sem að eykur löngun þína 
til Guðs?

4. Hugsaðu um undanfarna mánuði eða ár. Hvað sérðu sem 
að gefur hjarta þínu löngun til Guðs?

5. Hefur þú tekið eftir einhverju í fréttunum nýlega sem hefur 
aukið löngun þína til Guðs?

a)
b)
c)

af deginum skaltu reyna að muna það sem 
þú uppgötvaðir á þeim tíma sem þú eyddir 
með Guði.

dagbókin þín

Notaðu dagbókina þína til að skrá það sem þú 
uppgötvar þegar þú eyðir tíma með Guði og 

bænir þínar sem tjá löngun þína til að vera hjá 
Honum.

Mundu það sem kom fram hér að ofan, löngun 
til Guðs sprettur ekki upp innra með okkur en eftir 
því sem við tökum okkur tíma í að veita gæsku 
Guðs athygli getum við ekki komist hjá því að 
hafa þessa löngun.

tími minn með Guði

yfir l it

Í „sögulegar staðreyndir sáum við hversu mikið Guð þráir að vera með okkur og að þegar við 
gerum okkur grein fyrir því, munum við hafa löngun til þess á móti—því hver myndi vilja vera 
aðskilin frá einhverjum sem elskar okkur svo mikið?

Í „hugsum málið“ fékkstu áskorun á viðhorfi þínu til Guðs. Kannski hefur þú ekki fundið fyrir 
svona löngun til Guðs áður en langar nú til þess að eiga svona samband við Hann, þar sem 
þig langar virkilega að eyða tíma með Honum!

Í „venjur til að endurspegla hjarta Jesú“ sáum við hvernig löngun okkar eftir Guði er ekki 
einhvað sem getur sprottið upp innra með okkur, heldur er það svar við því þegar við sjáum 
í orði Hans hversu mikinn kærleik Hann hefur til okkar og þegar við eyðum tíma í nærveru 
Hans.

 láttu
 ganga!

auka hjálp
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