
Sonurinn sem biður
um brauð

38. tími

Tilgangur:
Líf  Jesú –Læra að biðja Guð um það sem okkur vantar og að hann bænheyrir okkur.

Námsefni:
B Lk. 11: 11-13, Mt. 7: 7-11



Jesús var að kenna fólk og hann sagði þeim:

Lúkas 11: 11-13

Er nokkur sá faðir yðar á meðal sem gæfi barni sínu höggorm ef  það biður um fisk
eða sporðdreka ef  það biður um egg? Fyrst þér, sem eruð vondir, hafið vit á að
gefa börnum yðar góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá faðirinn himneski gefa
þeim Heilagan Anda sem biðja hann.

Mateo 7: 7-11

Biðjið, leitið
Biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munuð finna, knýið á og fyrir yður mun
upp lokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar, og fyrir þeim
sem á knýr mun upp lokið verða. Eða hver er sá maður meðal yðar sem gefur barni
sínu stein er það biður um brauð? Eða höggorm þegar það biður um fisk? Fyrst
þér sem eruð vond hafið vit á að gefa börnum yðar góðar gjafir, hve miklu fremur
mun þá faðir yðar á himnum gefa þeim góðar gjafir sem biðja hann?

Guð er faðir okkar og Hann elskar okkur mjög mikið.  Þess vegna gaf  Hann okkur
lífið og þess vegna gefur Hann okkur allt sem við þurfum til þess að lifa. En fyrst
og fremst gefur Hann okkur það sem er nauðsynlegt til þess að við komumst til
himna og sameinumst Honum.

Hann veit miklu betur en við hvað okkur er fyrir bestu. Hann sér miklu meira en
við og þess vegna er það stundum þannig að það sem við biðjum um er ekki gott
fyrir okkur … og Hann gefur okkur það ekki.

Þess vegna eigum við að treysta Honum og biðja Hann um það sem okkur
vantar… og fyrst og fremst verðum við að biðja um að mega fara til himna.

Besta bænin sem við höfum er bænin sem Jesús sjálfur kenndi okkur… þar lofum
við Guð fyrst af  öllu og köllum hann FAÐIR… og svo biðjum við um að við
megum gera það sem Hann vill að við gerum!  Skyldi Guð ekki hlusta á það?!

Litaðu mynd, og skrifaðu stutt bæn til Guðs
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