
Guð tala skýrt og greinilega til hvers
 og eins sem er tilbúinn að hlusta 14

vissir þú að...

BETA

Our ears never stop growing

Þótt fílar hafi stór eyru 
þá hafa rannsóknir 
sýnt að þeir „heyra“ 
langar leiðir út af 
titringi sem þeir finna 
með fótunum.

Þetta er mjög svipað og þegar við hlustum á Guð – við „heyrum“ ekki 
endilega í Guði í gegnum eyrum… en hvernig þá?
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Svaraðu þessum spurningum um hvernig Guð talar til okkar:

1. Hebreabréfið 1:1, 2 segir okkur að Guð talaði til fólks í gegnum _________________ og seinna í gegnum

    ______________________. Þessi skilaboð hafa verið rituð í Biblíuna svo við getum lesið þau í dag.

2. Guð talar líka til okkar í gegnum ______________________________ (Rómverjabréfið 1:20)

3. Við sjáum að Guð talar til okkar með _____________________________ (2. Pétursbréf 1:20-21)

4. Hann hefur lofað okkur að ________________________ kemur og talar til okkar persónulega í dag 
(Jóhannesarguðspjall 16:13)

5. Sálmaskáldið segir, „Hver sem er vitur, gefi gætur að þessu, og menn taki eftir náðarverkum Drottins“ 
(Sálmur 107:43). Í þessu versi sjáum við að Guð talar til okkar í gegnum söguna og þar með okkar 

   __________________________.

hugsum málið

sögulegar staðreyndir

Sá sem gerður er heill í Kristi verður fyrst að vera tæmdur af stolti og uppgötva að hann er ekki 
sjálfum sér nógur. Þá fyrst er þögn í sálinni og rödd Guðs heyrist.

Ellen White, „Signs of the Times“, 9. Apríl, 1902

1. Hvers vegna heldur þú að Guð hafi valið svona margar mismunandi leiðir til að tala til okkar, af hverju 
sendir hann ekki venjulega engil til að birtast okkur og segja okkur hlutina augliti til auglitis?

    __________________________________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________________________________

2. Hvenær er þér minnistæðast að Guð talaði til þín og hvernig gerði Hann það?
    
    __________________________________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________________________________



af hverju talar Guð ekki hærra?

Guð elskar okkur svo mikið að Hann leyfði sínum 
eina syni að deyja fyrir syndir okkar. Þetta gerði 
Hann svo Hann gæti átt samband við okkur því 
Hann þráir að endurmynda okkur í sinni mynd.

Með þetta í huga þá er hér svolítið sem við 
ættum að velta fyrir okkur: myndi svona 
kærleiksríkur Guð, sem er að reyna að ná 
sambandi við okkur, tala svo mjúklega eða á svo 
ókunnugan hátt að við myndum engan veginn 
skilja Hann?

Heldur þú að Guð sé að reyna að gera þetta 
erfitt fyrir okkur þegar Hann hefur samband við 
okkur. Hvers vegna er þá svona erfitt fyrir okkur 
að heyra í Honum? Er Guð að halda okkur í 
fjarlægð?

Það að Guð, sem hefur mátt yfir öllu í 
alheiminum, geri 
það erfitt fyrir okkur 
að heyra í Honum, 
gengur einfaldlega 
ekki upp. Gætu 
verið aðrar ástæður 
fyrir því að við 
heyrum ekki í Guði?

Gæti verið að 
ástæðan fyrir því 
að svo fáir heyri í 
Guði tala til þeirra 
persónulega sé ekki 
vegna þess að Guð tali svo lágt heldur að við 
séum bara ekki að hlusta nógu vel?

Kannski er það raunin. Kannski höfum við heldur 
engan tíma til að hlusta og búum jafnvel til svo 
mikil hávaði í kringum okkur að rödd Guðs týnist 
í látunum. Þessi „hávaði“ eru ekki endilega 
bókstaflegur hávaði sem við heyrum í gegnum 
eyrun heldur allt sem leiðir hugan frá rödd 
Heilags anda.

hávaði

Hvaða hávaði er það sem hindrar okkur í að 
heyra í rödd Guðs? Hér eru nokkur dæmi um 
svona „hávaða“,

Raunverulegur hávaði: Spila tónlist. Eyða 
tíma á netinu. Horfa á sjónvarpið eða 
kvikmyndir. Að vera háður fréttunum.
Hávaði í huganum: Að vera endalaust að 
kvarta, væla, vorkenna sjálfum sér.
Tilfinningalegur hávaði: Að láta sig 
dreyma um hvernig það væri að vera 
ástfanginn eða njóta velgengni; vilja 
hefna sína á fólki sem hefur sært mig; 
fylgja orðrómum um fræga fólkið eða fólk 
sem ég þekki; vera háður því að fylgjast 
með ákveðnu íþróttaliði; langa til þess að 
eiga nýjustu hlutina.
„Slæmur“ andlegur hávaði: Með öðrum 
orðum, synd. Syndin hindrar okkur í að 
heyra í rödd Heilags anda.
„Góður“ andlegur hávaði: Að vera alltaf 
að fylla tíman með því að lesa bækur 
með kristnu efni eða að hlusta á kristna 

tónlist. Við teljum það 
kannski allt gott og 
andlegt en ef við 
höfum engan tíma 
til að hugsa um og 
hlusta á Guð því við 
erum svo upptekin 
við að uppfylla 
hugan af nýjum 
hugmyndum, þá 
getur það endað 
á því að vera bara 
„hávaði“.

Kannski lastu í gegnum listann og hugsaðir með 
þér, heyrðu þetta er enginn hávaði! Ég er svo 
sannarlega ekki í vandræðum með neitt af 
þessu!

Kíkjum nánar á það. Ein leið til að sjá hversu háð 
við erum þessum hávaða í kringum okkur er að 
taka okkur frí frá honum – í svona eins konar 
hávaða föstu. Fasta er mikilvæg andleg ögun 
því hún sýnir okkur hvað við erum í raun og veru 
að hugsa og gera í gegnum daginn. Hávaða 
fasta hjálpar okkur að sjá hver raunverulegur 
tilgangur okkar er. En hvernig virkar hávaða 
fasta?











Ef við beinum sjónum okkar ávallt upp til Drottins 
og leyfum hjörtum okkar að þakka Honum og lofa 

Hann munum við upplifa stöðugan ferskleika í trúarlífi 
okkar. Bænir okkar munu taka á sig form samræðna 
við Guð eins og við myndum tala við vin. Hann mun 
segja okkur frá leyndardómum sínum persónulega. 
Oft munum við skynja með yndislegri gleði að Jesú 

er hjá okkur. Hjörtu okkar munu oft brenna innra með 
okkur þegar Hann færir sig nær til að eiga nánar 
samræður við okkur eins og Hann átti við Enoch.

„Christ’s Object Lessons“ bls. 129

venjur ti l  að endurspegla hjarta Jesú
 ~ að hlusta eftir Guði



Getur þú kennt einhverjum 
mismunandi leiðirnar sem 
að Guð notar til að tala til 
okkar og hvernig maður fer í 
gegnum hávaða föstu?

„Solitude“ (7. kafli) í 
Celebration of Discipline, eftir 
Richard Foster.

1.Reyndu í þessari viku að fara 
eftir leiðbeiningunum um 
hávaða föstuna eins og hún 
er í „venju“ hlutanum. Þegar 
þú eyðir tíma með Guði, 
biddu hann um að kenna 
þér hvernig þú getur þekkt 
rödd Hans.

hvernig hávaða fasta virkar

Þar sem að venjuleg fasta virkar þannig að 
einstaklingur borðar ekki, þá er hávaða fasta 
þannig að við veljum að taka okkur frí frá 
raunverulegum hávaða í kringum okkur. Svona 
virkar þetta:

Út næstu viku skaltu ekki hlusta á neina tónlist, 
né horfa á sjónvarpið eða kvikmyndir. Ekki nota 
internetið eða lesa fréttablöð. Í staðinn fyrir 
þetta skaltu eyða tímanum sem þú hefðir eytt í 
allt þetta í að hlusta á Guð, í bæn og í að lesa 
Biblíuna þína.

Það mun koma þér á óvart hversu erfitt þetta er! 
En þrátt fyrir það muntu, ef þú getur haldið út í 
heila viku, sjá að hlutirnir sem þér fannst þú ekki 
geta lifað án, eru allt í einu ekki eins aðlaðandi 
og þeir voru einu sinni. Það sem er mikilvægara er 
að þú munt læra að þekkja þinn eigin „hávaða“ 
og tilfinningar þínar og þrár á hátt sem að þú 
hefðir ekki ímyndað þér.

Þig langar kannski jafnvel að breyta því hvernig 

þú lifir lífinu en það sem er mikilvægast af öllu, 
munt þú kannski byrja að heyra Guð tala til þín á 
mun skýrari hátt.

að framkvæma venjuna

Þegar þú ferð í gegnum hávaða föstuna skaltu 
nota dagbókina þína til að skrá það sem 
þú upplifir. Skrifaðu um það sem þú upplifir, 
erfiðleikana, bænir þínar, hvað þú lærir og 
hvernig þú verður næmari fyrir rödd Guðs.

VIÐBÓT: Kannski langar þig til að prófa venjulega 
föstu. Þetta er geriru þegar þig langar að biðja 
fyrir einhverju ákveðnu málefni. Sem dæmi um 
slíka föstu væri að borða ekkert, eða að borða 
aðeins ávexti frá 6 um kvöld einn daginn til 6 um 
kvöld næsta dags.

Þegar við borðum ekki mat sem við erum vön 
að gera hjálpar það okkur að einbeita huga 
okkar að hlusta á Guð. Þetta hjálpar okkur líka 
í að skilja okkur sjálf betur, sérstaklega tilgang 
okkar. Í gegnum þetta ferli getur þú notað sömu 
leiðbeiningar og fyrir hávaða föstuna. 

yfir l it

Í „sögulegar staðreyndir“ sáum við að Guð hefur 1) talað í sögunni í gegnum spámenn 
sína en þeim mun fremur í gegnum Jesú. Þetta hefur allt verið skráð í Biblíuna. Í hvert skipti 
sem við lesum í Biblíunni fáum við tækifæri til að heyra Guð tala til okkar. Guð talar einnig 
til okkar um lyndiseinkunn Hans í gegnum 2) náttúruna í kringum okkur. Þegar Guð talar, er 
það vegna 3) Heilags anda að við heyrum í Honum. 4) Heilagur andi sýnir okkur persónulega 
hvað er satt og það mun alltaf vera í samræmi við Biblíuna. Guð talar líka til okkar í gegnum 
5) aðstæður okkar. Guð notar ef til vill vini, breytingar í lífum okkar, erfiðleika, hluti sem gerast 
í skóla eða vinnu – alls konar hluti – til að kenna okkur um sjálfan sig. 

Í „hugsum málið“ fékkstu þá áskorun að hugsa um tíma og leiðir sem að Guð hefur talað til 
þín og að hugsa um hvernig þú gætir lifað og heyrt enn skýrar í Honum.

Í „venjur til að endurspegla hjarta Jesú“ litum við á eina leið til að hlusta betur á Guð með 
því að fara í hávaða föstu. Þetta lítur kannski erfitt út til að byrja með en þetta mun þjálfa 
eyru þín í að heyra rödd Heilags anda á mun auðveldari hátt.

láttu 
ganga!

auka hjálp
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tími minn 
með Guði


