
Jesús elskar börn
41. tími

Tilgangur:
Líf  Jesú –Læra að Jesús elskar sérstaklega börn og að við verðum að nota það og biðja meira
fyrir fólki.

Námsefni:
Mt 19:13-15, Mk 10:13-16



Mk 10:13-16 Leyfið börnunum

13 Þá færðu menn börn til Jesú að hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim en lærisveinar hans
átöldu þá. 14 En Jesús sagði: „Leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi því að slíkra er
himnaríki.“

15 Og hann lagði hendur yfir þau og fór þaðan.

Jesús er besti vinur barnanna.
(Mt 18:3) Einu sinni spurðu lærisveinarnir Jesú: Hver er mestur í himnaríki?
2Hann kallaði til sín lítið barn, setti það meðal þeirra 3og sagði: "Sannlega segi ég yður:
Nema þér snúið við og verðið eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. 4Hver sem
auðmýkir sjálfan sig eins og barn þetta, sá er mestur í himnaríki. 5Hver sem tekur við einu
slíku barni í mínu nafni, tekur við mér.

Og Hann sagði líka:  Varist að forsmá nokkurn þessara
smælingja. Ég segi yður að englar þeirra á himnum njóta
jafnan návistar míns himneska föður.

Hér kennir Jesús hve börn eru mikilvæg og hvernig Guð
hlustar á þau.

Þess vegna er mjög mikilvægt fyrir ykkur, börn að tala við
Guð eins og þið talið við foreldra ykkar. Þakka Honum fyrir
allt sem þið eigið og biðja sérstaklega um að mega vera hjá
Honum að eilífu í himnaríki og leyfa öllum sem við elskum
að koma með okkur þangað.

Það er góð hugmynd að segja við Guð: Ég bið fyrir öllum
sem ég mun hitta í dag, taktu allt þetta fólk til himna.

Hér er falleg bæn sem engillinn kenndi börnunum Lucíu,
Fransiskus og Jacintu í Fatímu, sem væri gott að læra og
biðja reglulega:

Guð minn ég trúi á þig, ég tilbið þig, ég vona á þig og elska þig.

Ég bið þig að fyrirgefa þeim, sem trúa ekki á þig, tilbiðja þig ekki, vona ekki og elska þig
ekki.



Syngjum saman:
https://www.youtube.com/watch?v=GWUOVp50fk0&ab_channel=Barnak%C3%B3rFr%C3
%ADkirkjunnar%C3%ADReykjav%C3%ADk-Topic

Jesús er besti vinur barnanna (2x)
Alltaf  er hann  hjá mér
aldrei fer hann frá mér.
Jesús er besti vinur barnanna.

https://www.youtube.com/watch?v=GWUOVp50fk0&ab_channel=Barnak%C3%B3rFr%C3%ADkirkjunnar%C3%ADReykjav%C3%ADk-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=GWUOVp50fk0&ab_channel=Barnak%C3%B3rFr%C3%ADkirkjunnar%C3%ADReykjav%C3%ADk-Topic





