
Maðurinn byggir hús
42. tími

Tilgangur:
Líf  Jesú –Læra að kenningar Jesú leiðbeina okkur í öllu sem við gerum svo að okkar „hús“
(okkar líf) verður stöðugt í trúnni.

Námsefni:
B Mt 7: 24-29 - Lk 6:46-49



Lk 6:46-49 Grundvallað á bjargi

46 En hví kallið þér mig Drottin, Drottin, og gerið ekki það sem ég segi? 47 Ég skal sýna
yður hverjum sá er líkur sem kemur til mín, heyrir orð mín og breytir eftir þeim. 48 Hann
er líkur manni er byggði hús, gróf  djúpt fyrir og grundvallaði það á bjargi. Nú kom flóð
og flaumurinn skall á því húsi en fékk hvergi hrært það vegna þess að það var vel byggt.
49 Hinn, er heyrir það sem ég segi og breytir ekki eftir því, er líkur manni sem byggði hús
á jörðinni án undirstöðu. Flaumurinn skall á því og það hús féll þegar og fall þess varð
mikið.“

Jesús er Guð og þess vegna veit Hann allt.

Og Hann elskar okkur mjög mikið.

Hann var alltaf  að kenna og Hann er ennþá að kenna okkur.

Það er vegna þess að Hann vill að við fáum að vita allt sem að Hann veit.

Til þess að tryggja að við villumst ekki af  réttri leið þá er besta leiðin að fylgja því sem
Guð segir okkur að gera… og við lærum sérstaklega um þessa leið í boðorðunum tíu. Ef
við fylgjum vilja Guðs í lífi okkar mun það vera byggt á traustu bjargi.

Ef  við byggjum hús okkar, sem er eins og líf  okkar, á vilja Guðs þurfum við aldrei að
óttast neitt.

Biðjum alltaf  Guð um að sýna okkur hvað Hann vill að við gerum…

Bæn

Heilagur faðir, við biðjum þig um að hjálpa okkur að lifa eins og þú vilt, hafa trú á öllum
kringumstæðum í lífi okkar og blessa okkur svo að við yfirgefum þig aldrei, að við leitum alltaf
til þín og að við hættum ekki að gera þinn vilja . Vinsamlegast gefðu okkur trú, styrk og visku
til að vita alltaf  hvað er gott fyrir okkur. Við gefum okkur til þín og við dýrkum þig



SYNGJUM SAMAN

Á bjargi byggði
Á sandi byggði heimskur maður hús, (x3)
og þá kom steypiregn.
Og þá kom steypiregn og vatnið óx og óx, (x3)
og húsið á sandi, það féll.

Á bjargi byggði hygginn maður hús, (x3)
og þá kom steypiregn.
Og þá kom steypiregn og vatnið óx og óx, (x3)
og húsið á bjargi stóð fast.

https://www.youtube.com/watch?v=L2byX-6w7HE&ab_channel=Barnal%C3%B6g

● uppgötva 10 mismunandi

https://www.youtube.com/watch?v=L2byX-6w7HE&ab_channel=Barnal%C3%B6g





